
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 2877/UBND-TH 
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư 

hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù 

đối với huấn luyện viên thể thao 

 thành tích cao, vận động viên thể thao 

thành tích cao.  

 

   Chư Păh, ngày 29 tháng 7 năm 2020. 

       

               Kính gửi:  

   - Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

   - Phòng Văn hóa-Thông tin; 

   - Trung tâm Văn hóa-TT&TT. 

 

Theo Công văn số 1881/STC-HCSN ngày  27/7/2020 của Sở Tài chính về 

việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù đối 

với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích 

cao (có sao gửi kèm theo); 

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tài chính-Kế hoạch chủ trì, phối 

hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể 

thao, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện tham gia góp ý dự thảo Thông tư trên. Văn bản góp ý trình Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét, gửi Sở Tài chính trước ngày 30/7/2020. 

 Yêu cầu Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quang 
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