
 

 

   UBND TỈNH NINH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                     

       Số:           /TB-SGDĐT               Ninh Thuận, ngày       tháng 3 năm 2023 
 

 THÔNG BÁO 

Về việc lùi thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV năm 2023                            
                     

    

 Kính gửi: 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Vừa qua, Sở GDĐT đã ban hành công văn số 564/KH-SGDĐT ngày 

17/3/2023 về Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV 

năm 2023, trong đó về thời gian lễ khai mạc vào ngày 07/4/2023 và thi đấu các 

môn thể thao từ ngày 07/4/2023 đến 11/4/2023;  

Tuy nhiên, hiện nay Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đang 

sửa chữa; sân tập đang diễn ra một số hoạt động cấp tỉnh trùng với thời gian trên; 

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lùi thời gian tổ chức lễ khai 

mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh 

Ninh Thuận lần thứ XV năm 2023, thời gian chính thức sẽ có thông báo sau. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, trường học thông 

tin kịp thời nội dung văn bản này đến giáo viên và học sinh được biết; đồng thời 

chuẩn bị để làm tốt công tác triển khai trong thời gian sắp tới./. 

 

  Nơi nhận:                   
- Các phòng GDĐT huyện, thành phố;  

- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;       

- Trung tâm GDTX-HN; 

- Đăng Website Sở GDĐT;                              

- Lưu: VT, NVDH.    

 

 

          

         KT. GIÁM ĐỐC  

        PHÓ GIÁM ĐỐC      

                       

 

 

       Nguyễn Anh Linh 
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