
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO DA NANG 

S: 5V/UBND-SVHTT 
V/v huy dng lrc krgng tham gia 

Cuc thi Marathon quôc tê Dà Nang 2019 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tit do - Hinh phñc  

Dà Náng, ngày 02 tháng 2 nàni 2019 

KIrth gUi: 
- Sâ VAn hóa và Th thao; 
- S& Du flch; 
- Thành Doàn Dà Nang; 
- Các truèng Di hçc: Di h9c Dà Nang, 

Dai h9c Kiên trüc,Dai h9c The diic the thao, 
Dai h9c Duy Tan. 

Xét d nghj cüa S& VAn hóa và Th thao ti Cong vAn s 2477/S VHTT-
NVTDTT ngày 26 tháng 7 nAm 2019 v vic huy dng hrc 1'ixçing tham gia Cuc 
thi Marathon quc t Dà Nng 2019 Va Báo cáo s 029/PA-DNIM2O19 ngAy 
22/7/20 19 v vic hot dng ben l t chtrc Cuc thi Marathon Quc t Dà Nng 
2019 cüa Cong ty TNHIH TM&SX Pulse, Chü tch UBND thành phô có kin 

nhu sau: 

1. Thng nht vic huy dng 1c hrgng tham gia Cuc thi Marathon quc 

t IDa Nng 2O9 theo d nghj cüa Sâ VAn hóa và Th thao và Cong ty TNBH 

TM&SX Pulse, cii th: 

- Th?yi gian: ngày 11/8/2019 (Chü nh.t). 

+ Các dan vi có mt lüc 7h00 d khâi dng và lam các thu tiic chun bj 

chy. 

+ 7h30: xut phát và chy cir ly 5 km. 

- IDja dim: Cong viên Bin Dông, qun San Trà, thánh ph IDa Nng. 

- Ni dung: L trInh chy c'çr ly 5 km: xut phát ti Cong viên Biên Dông 

— duông Vô Nguyen Giáp — duô'ng Phan Ba Phin — Vông v dung VO Nguyen 
Giáp — v dIch ti Cong viên Bin IDông. 

2. So lucmg huy dng 

- Thành Doàn IDa Nng: 100 4n dng viên. 

- S& VAn hóa và Th thao và S& Du ljch: 50 vn dng viên. 

- Di h9c IDa Nng: 100 v.n dng viên. 

- Dai  h9c Kiên trác IDa Nng: 50 4n dng viên. 

- IDai h9c The diic th thao Ba Nng : 50 4n dng viên. 

- IDi h9c Duy Tan: 50 vn dng viên. 



3. Kinh phi: 

- Cong ty TNHE-I TM &SX Pulse së cung cp áo thi du, nithc ung vâ 
giy chirng nhn cho Các vn dng viên tham gia thi du ni dung 5 km tai 
Cuc thi sau khi hoân thânh ni dung thi Mu. Thirc hin vic h trq chi phi di 
chuyn, gui Xe.... cho các 4n dng viên vi mirc 30.000 dng/01 ngixi. 

4. Giao Sâ Van hóa vã Th thao chü tn lam viêc vOl các don vi có lien 
quan, dam bâo huy dng My dü s li.rqng VDV thani gia và tng hp danh sách 
däng k ni dung 5km.và g1ri Ban t chüc Cuc thi. 

5. D nghj các dcm vj di.rçic giao huy dng dü s6 lizçmg vi dng viên 
tham gia, dam bão cho Cuc thi dtrçc t chi1rc chu dáo, hiu qua và dat di.rgc 
m1ic dich d ra nhm phiic viii nhim vii chinh trj cüa thành ph và lcd Ich sirc 
khóe cho cong dng. 

Nhn ducic Cong vn nay, yêu cu các don vj lien quan tiin khai thirc hin./* 

Noinhân: 
- Nhu trén; 
- CVP, PCVP H. S. Trà; 
- Luu:VT, SVHTT', VHXH.1  

 

LêTrungChinh 
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