
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

VĂN PHÒNG 
 

Số:           /VPUBND-KGVX 
V/v thời gian tổ chức giải Marathon 

khám phá Quảng Bình “Quang Binh 

Discovery Marathon - 2020” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

         Quảng Bình, ngày        tháng 3 năm 2020 

 

 

                    Kính gửi:          

- Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Y tế; 

- Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; 

- Công ty Cổ phần Đường đua mới. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận được Công văn số 05/CV-DDM ngày 

10/3/2020 của Công ty Cổ phần Đường đua mới và Công văn số 303/SVHTT-TDTT 

ngày 25/3/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc đề xuất thời gian tổ chức giải 

chạy Marathon khám phá Quảng Bình “Quang Binh Discovery Marathon - 2020”; 

sau khi xem xét, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Đồng ý với dự kiến thời gian tổ chức giải vào các ngày 15 và 16 tháng 8 

năm 2020 theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty Cổ phần Đường đua 

mới tại các văn bản nói trên (nếu thời điểm tổ chức giải tình hình dịch bệnh đã 

được kiểm soát, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho vận động viên, du khách và 

người dân trên địa bàn toàn tỉnh). 

 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý 

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Cổ phần Đường đua mới theo dõi 

tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh 

thời gian tổ chức giải phù hợp. Đồng thời, thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã 

đăng ký tham gia giải biết để chủ động sắp xếp kế hoạch tham gia giải sau khi lịch 

thi đấu chính thức được ban hành. 

 Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình thông báo để Sở Văn hóa và Thể thao, 

Sở Y tế, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Công ty Cổ phần 

Đường đua mới biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các Sở: DL, TC, GTVT, TTTT; 

- Công an tỉnh; 

- Báo QB, Đài PTTH QB, Cổng TTĐT tỉnh; 

- Tỉnh đoàn QB; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT; KGVX. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
   

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Nga 
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