UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦM XUYÊN
Số: 880/UBND-VHTT
Về việc mời tham gia giải chạy “Hà
Tĩnh Half Marathon - Thiên Cầm 2021”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cẩm Xuyên, ngày 05 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;
- Các đoàn thể thao, vận động viên.
ơ

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Miền Nam
thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 135 năm ngày Quốc tế lao động
(1/5/1886-1/5/2021)… các ngày lễ lớn của quê hương Hà Tĩnh; chào mừng kỷ
niệm 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và chào mừng Tuần lễ hội du lịch
Biển Thiên Cầm năm 2021, được sự cho phép của Thường trực Huyện ủy, Ủy
ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Công ty CP tập đoàn Kingfast
đăng cai đồng tổ chức Giải chạy “Hà Tĩnh Half Marathon - Thiên Cầm 2021”, cụ
thể:
- Thời gian tổ chức: Ngày 01/5/2021 (thời gian cụ thể Ban tổ chức sẽ có
thông báo sau);
- Địa điểm tổ chức: Khu Du lịch Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;
- Các cự ly thi đấu gồm: 5km, 10km và 21km (tùy chọn);
- Giải thưởng:
+ Top 5 VĐV Nam/Nữ mỗi cự ly đều có phần thưởng tiền mặt và hiện vật;
+ 100% VĐV hoàn thành cự ly đều được trao tặng Medal Finisher
+ 100% VĐV tham gia đều có cơ hội nhận được nhiều phần quà của BTC
thông qua hình thức quay số may mắn ngẫu nhiên.
- Thời gian đăng ký: Từ nay cho đến hết ngày 10/4/2021, thông tin đăng ký
liên hệ Ban tổ chức giải (qua đồng chí Duy Anh theo số điện thoại 0988854999).
Để góp phần quảng bá hình ảnh Khu du lịch Thiên Cầm đồng thời đẩy
mạnh phong trào thể dục, thể thao của người dân và tăng cơ hội cọ xát thi đấu của
các vận động viên. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên gửi lời mời đến các cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể thao, vận động viên cùng đồng hành và
tham gia giải chạy “Hà Tĩnh Half Marathon - Thiên Cầm 2021”.
Rất mong sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn
thể thao, vận động viên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công ty CP tập đoàn Kingfast;
- Lưu: VT, VH-TT.
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