UBND TỈNH BÌNH THUẬN
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC
THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN
LẦN THỨ VIII NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1866 /TB-BTC

Bình Thuận, ngày 4 tháng 9năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức giai đoạn 03 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận
lần thứ VIII năm 2018

Thực hiện Công văn số 3601/UBND-KGVX ngày 27/8/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Thuận về việc thời gian khai mạc, bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh
Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.
Để giai đoạn 03 và lễ khai mạc, bế mạc Đại hội được tổ chức chu đáo với sự góp mặt
đông đủ của các đơn vị, địa phương.
Ban Tổ chức Đại hội thông báo các vấn đề về công tác tổ chức, cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức:
- Lễ khai mạc Đại hội: 6 giờ 00 ngày 14/10/2018 tại sân vận động Phan Thiết.
- Lễ bế mạc Đại hội: 14 giờ 30 ngày 19/10/2018 tại Nhà thi đấu tổng hợp thể dục thể
thao tỉnh.
2. Bảng tổng hợp huy chương tính đến hết giai đoạn 02: (Bảng kèm theo).
3. Chương trình hoạt động và thi đấu giai đoạn 03: (Chương trình kèm theo).
- Môn Bóng đá nam:
+ Họp chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu vào lúc 09 giờ 00 ngày 28/9/2018 tại
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, số 28 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan
Thiết.
+ Thi đấu vòng loại từ ngày 30/9/2018.
- Họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch thi đấu các môn còn lại lúc 7 giờ 30 ngày
12/10/2018 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, số 28 Nguyễn Tất Thành, thành
phố Phan Thiết.
4. Quy định về đăng ký và hồ sơ:
a/ Hồ sơ gồm
- Danh sách đăng ký thi đấu từng môn thể thao.
- Giấy khám sức khoẻ của VĐV do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức

khoẻ tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao cấp trong thời hạn không quá 60 ngày
tính đến ngày tổ chức môn thi.
- 02 ảnh màu 3 x 4 để làm thẻ.
- Có hợp đồng lao động, bảng lương, bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên tính từ
thời điểm khai mạc của từng môn thể thao mà vận động viên tham gia.
- Hoặc thẻ quân nhân.

- Hoặc thẻ sinh viên.
b/ Thời gian gửi hồ sơ
- Danh sách đăng ký từng môn gửi trước ngày 14/9/2018
- Hồ sơ gửi về Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh trước ngày
08/10/2018.
Địa chỉ: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, số 28 Nguyễn Tất Thành, thành
phố Phan Thiết. Điện thoại: 0252.3822088 – 3832488. Mail: sydangtttdtt@gmail.com.
Đề nghị các đơn vị, địa phương gửi đầy đủ hồ sơ của VĐV và đăng ký đúng thời gian
quy định.
Ban Tổ chức Đại hội thông báo đến các đơn vị, địa phương được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Giám đốc Sở VHTTDL (b/c);
- Thành viên BTC Đại hội;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh,
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- Lưu: BTC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Ký bởi: Nguyễn Ngọc

Ký bởi: Sở Văn hóa.
Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Thuận
Email:
svhttdl@binhthuan.gov
.vn
Cơ quan: Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian
ký:04.09.2018
15:17:02 +07:00

Hạnh
Email:
hanhnn@svhttdl.binh
thuan.gov.vn
Cơ quan: Sở VHTT
và DL, Ủy ban Nhân
dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
ký:04.09.2018
11:09:45 +07:00
Nguyễn Ngọc Hạnh

