
UBND TINH DAK NONG 
SO VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Doe lap — Tu' do — Hanh phüc  

S: 44 /TB-SVHTTDL Dák Nóng, ngàyoi6 tháng 5 nàrn 2020 

THÔNG BAO 
Dia diem thi du và cung cp thông tin ye an, nghi ti dla  phu'ong dãng cai 
to chu'c Giãi Vô dich Cup các Câu 1c b Kickboxing toàn quôc nàm 2020 

Can cir Diu 1 so 3 1/DL-TCTDTTngày 15 thang 01 näm 2020 cüa Tong 
cvc The dic the thao ye vic ban hành Diêu 1Giái Vô djch Cup các Câu lac bO 
Kickboxing toàn quôc näm 2020; Cong van sO 523/TCTDTT-TTTTCI ngày 15 
tháng 5 nam 2020 ye vic to chrc Giãi Vô djch Cup các Câu lac  b Kickboxing 
toàn quôc näm 2020. 

Nhm tao  diu kin thun igi cho các doàn 4n dng viên cac dja phi.ro'ng 
ye tham gia thi dâu Giãi, S Van hóa, The thao và Du ljch tinh Däk Nông trân 
trong thông báo dja diem thi dâu và cung cap thông tin ye mrc an, nghi tai  dja 
phumg nht.r sau: 

1. Oja dim thi du: Nhà tp 1uynvà Thi dAu Th diic th thao tinh Dk 
Nông (Trung tam Huán luyên và Thi däu The dyc the thao tinh Dàk Nong), 
disng Quang Trung, phuO'ng Nghia Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. 

2. Mfrc an: Tr 200.000d — 300.000d/nguii/ngay. 

3. Thông tin v khách sn, nhà nghi, quán an trén dja bàn thành ph 
Gia Nghia tinh Oak NOng ('co danh sách tham kháo dInh kern,). 

Trên dày là,  thông báo dja dim thi du và thông tin an, nghi tai  dja 
phrnmg dang cai to chirc giái dê the don vj thun tin trong vic lien h. Trong 
qua trInh tham gia Giài có van dê gp kho khän can trao dôi, xin lien h vâi 
dong chI Nguyen Diirc Nghi, Phó Tnring phong To chtrc thi dâu - Trung tam 
Huân 1uyn và Thi dâu The dic the thao tinh Dãk Nông, din thoai: 
0973808479; Gmail: herotdtt.daknonggmail.com. 

Trân trQng./. 

No'i nhân: 
- Tng ciic TDTT (báo cáo); 
- BGD Sà (báo cáo); 
- Si VHTFDL, Sâ VH1T các tinh, thành phô Trirc 
thuic TW; 
- Cci quan QL TD'TT các nganh QD, CA; 
- PhOng QL TDTT; 
- YT HL&TD TDTT; 
- Lixu: VT, QLTDTT. 

GIAM DOC 

Lê NgQc Quang 
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