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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức các giải thi đấu thể thao  

tỉnh Bắc Kạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020 
 

 

Ngày 20/5/2020 Sở VHTT&DL đã ban hành Thông báo số 95/TB-SVHTTDL 

về việc điều chỉnh thời gian tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Bắc Kạn năm 

2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại trong thời gian 

vừa qua nên một số giải thể thao tổ chức trong tháng 8/2020 đã thông báo hoãn. 

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 có dấu hiệu tạm lắng xuống, hoạt động tập 

luyện thể dục, thể thao dần trở lại bình thường. Vì vậy, để đảm bảo cho việc tổ chức 

các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh còn lại của năm 2020 phù hợp với tình hình mới, Sở 

VHTT&DL tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức giải cụ thể như sau: 

TT Tên giải 
Thời gian 

tổ chức 
Địa điểm 

1 
Giải Bóng chuyền hơi trung, cao 

tuổi 
Tháng 9 Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn 

2 Giải vô địch Bóng chuyền nam Tháng 10 Thị trấn Bằng Lũng, h Chợ Đồn 

3 Giải vô địch Bóng chuyền nữ Tháng 10 Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn 

4 Giải vô địch Bóng đá (5 người) Tháng 10 Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn 

5 Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi Tháng 11 Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn 

6 Giải Quần vợt Tháng 11 Các sân quần vợt tại TP Bắc Kạn 

Nội dung thi đấu và thời gian chi tiết tổ chức giải sẽ được quy định cụ thể khi 

có thông báo tiếp tục tổ chức giải đối với các giải thể thao đã ban hành điều lệ và 

đã có thông báo tạm dừng tổ chức; đối với các giải thể thao chưa ban hành điều lệ 

sẽ căn cứ theo điều lệ thi đấu của từng giải thể thao được ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, TP; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng); 

Gửi bản giấy: 

- Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Quần vợt tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chương 
 


		chuongnv.vh@backan.gov.vn
	2020-09-04T14:40:10+0700


		2020-09-04T15:35:50+0700


		2020-09-04T15:36:20+0700


		sovhttdl@backan.gov.vn
	2020-09-04T15:36:53+0700




