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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc bổ sung, thay thế vận động viên tham gia thi đấu  

Giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2022 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Căn cứ Điều lệ số 27/ĐL-TCTDTT ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Tổng 

cục Thể dục thể thao về việc ban hành Điều lệ giải Vô địch các câu lạc bộ 

Pencak Silat quốc gia năm 2022; 

 Xét Tờ trình số 56/TTr-TTĐTTĐTTNT ngày 24/02/2022 của Trung tâm 

Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật về việc xin thay thế, bổ sung vận động 

viên tham dự giải Vô địch các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2022. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Bổ sung, thay thế vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch 

các câu lạc bộ Pencak Silat quốc gia năm 2022, tại thành phố Cao Bằng (có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các vận động viên bổ sung cùng với đoàn vận động viên theo 

Quyết định số 23/QĐ-SVHTTDL ngày 26/01/2022 của Sở VHTTDL, tham dự 

tập huấn và đi thi đấu giải thực hiện theo Điều lệ và các quy định của Ban tổ 

chức. Kinh phí tập huấn và tham dự giải được hưởng theo quy định hiện hành.  

- Thời gian tham dự giải: Từ 02/3 - 11/3/2022. 



Điều 3: Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, 

Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật, các phòng, đơn vị liên quan 

và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn 
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