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THÔNG BÁO 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Điều lệ giải Việt dã thành phố Cao Bằng năm 2023 

 
  

 Thực hiện Kế hoạch số 64/KHPH-UBND-LĐLĐ ngày 03 tháng 3 năm 

2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành 

phố về việc tổ chức tháng hoạt động Thể dục - Thể thao (TDTT), Ngày chạy 

Olympic Vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã thành phố Cao Bằng năm 2023. 

 Để Giải tổ chức thành công, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Bằng thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo Kế 

hoạch số 64/KHPH-UBND-LĐLĐ và ngày 03 tháng 3 năm 2023 như sau:  

 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: 

 Tại Mục 1. phần II. (Trang 1) của điều lệ quy định "Vận động viên (VĐV) 

tham dự giải không quá 35 tuổi thuộc các đơn vị xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, 

các câu lạc bộ trên địa bàn Thành phố có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng.… (sau đây gọi chung là đơn vị)" nay sửa đổi như sau: 

 - "Vận động viên (VĐV) tham dự giải không quá 45 tuổi thuộc các đơn vị 

xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, các câu lạc bộ trên địa bàn Thành phố có hộ 

khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Cao Bằng.… (sau đây gọi chung 

là đơn vị)". 
 

Nơi nhận: 
- Sở Văn hóa, Thể thao và DL tỉnh Cao Bằng; 

- Trung tâm ĐT, Thi đấu TT&NT tỉnh Cao Bằng; 

- Liên đoàn Lao động Tỉnh; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Các Cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố; 

- UBND các xã, phường;               

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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