
 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH  BẮC KẠN 
 

Số:         /LĐLĐ-TGNC 

V/v tham gia giải bóng chuyền hơi CNVCLĐ 
tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

           Bắc Kạn, ngày          tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:   - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; 
 - Các Công đoàn ngành địa phương; 
 - Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh; 
 - Các Công đoàn cơ sở thuộc ngành TW  đóng trên địa bàn tỉnh. 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2022), kỷ niệm 73 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 
24/8/2022), tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể 
thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ; 
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải 
Bóng chuyền hơi Công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022. 
Để giải bóng chuyền hơi thu được kết quả tốt đẹp, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị 
các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức, tuyển 
chọn vận động viên thành lập đội bóng chuyền hơi, xây dựng kế hoạch tập luyện 
tham gia giải. 

2. Riêng đối với các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố phối hợp với Phòng 
Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tham mưu, đề 
xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện về kinh phí, nhân sự,… để tổ chức, 
tuyển chọn vận động viên, thành lập đội bóng chuyền hơi tham gia giải cấp tỉnh. 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu: Từ ngày 12/7 đến ngày 15/7/2022, tại Nhà thi 
đấu Thể dục thể thao tỉnh. 

Nhận được công văn này, đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện. 
(LĐLĐ tỉnh đăng tải Kế hoạch phối hợp số 76/KHPH-SVHTTDL-LĐLĐ, ngày 

07/6/2022 giữa LĐLĐ tỉnh và Sở VH,TT&DL về tổ chức giải Bóng chuyền hơi 
CNVCLĐ tỉnh lần thứ III và Điều lệ giải Bóng chuyền hơi CNVCLĐ lần thứ III năm 2022 
trên Trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh). 

 

 
Nơi nhận:                                                                          
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Sở VHTT&DL (p/h);  

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 
- Các Ban thuộc LĐLĐ tỉnh; 
Gửi bản giấy: 
- Các đơn vị không sử dụng iOffice (t/h); 
- Lưu: VT, TG-NC.             

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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