
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DUC LỊCH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SVHTTDL Bắc Kạn, ngày 01 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân  

viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022 

 

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Điều 

lệ số 12/ĐL-SVHTTDL về việc tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân viên 

chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022, theo đó thời gian tổ chức giải 

được ấn định từ ngày 12/7 đến ngày 15/7/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn. 

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và theo đề nghị của một số đơn vị, địa 

phương mong muốn Ban Tổ chức giải xem xét điều chỉnh thời gian thi đấu gắn với 

ngày thứ bảy và chủ nhật để tạo tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên 

chức và người lao động trong việc sắp xếp, bố trí thời gian tham gia thi đấu giải. 

Sau khi xem xét đề nghị điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn thống nhất thay đổi và điều 

chỉnh thời gian tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công nhân viên chức lao động tỉnh 

Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022 cụ thể như sau:  

1. Thời gian, địa điểm thi đấu: Từ ngày 14/7 đến hết ngày 17/7/2022 tại Nhà 

Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn. 

2. Khai mạc giải: Vào hồi 07h30 ngày 14/7/2022. 

3. Bế mạc giải: Sau khi kết thúc các nội dung thi đấu. 

4. Họp kiểm tra hồ sơ, nhân sự các đội bóng và bốc thăm xếp lịch thi đấu: 
Vào hồi 09h00 ngày 13/7/2022 tại Hội trường C1 (tầng 2, Khán đài C) Nhà Thi đấu 

TDTT tỉnh Bắc Kạn. 

Trên đây là thông báo thay đổi thời gian tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Công 

nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn lần thứ III, năm 2022. Các nội dung khác 

không thay đổi vẫn thực hiện theo Điều lệ số 12/ĐL-SVHTTDL ngày 06 tháng 6 

năm 2022 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

biết và chủ động điều chỉnh thời gian tập luyện, thi đấu cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  
- Thành viên BTC giải; 
- Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, TP; 
- Phòng VHTT, TTVH&TT các huyện, TP; 
- Trung tâm HL&TĐ TDTT; 
- Cổng thông tin điện tử Sở (đăng); 
Gửi bản giấy: 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
- Lưu: VT, QL TDTT (Hiếu). 

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Chu Thu 
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