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Căn cứ Điều lệ số 495/ĐL-SVHTTDL ngày 12/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc tổ chức giải Bóng chuyền bãi biển Nam - Nữ tỉnh Bình 

Thuận năm 2019. Theo đó, Giải sẽ được tổ chức từ ngày 12/4 đến ngày 14/4/2019 

tại bãi biển Vịnh Triều Dương, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức giải trên, Ban tổ chức đã chỉ đạo các công 

việc cần thiết nhằm tổ chức cho giải đạt kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, thời gian tổ 

chức giải trùng vào ngày cuối tuần và lễ giỗ tổ Hùng Vương nên lượng khách du 

lịch đến huyện Phú Quý rất đông, hầu hết các tour đã đăng ký vé tàu và chổ nghỉ rất 

sớm, do vậy huyện Phú Quý không đảm bảo được việc sắp xếp, bố trí cho các đoàn 

thể thao và các thành viên tham gia giải về nhu cầu ăn, ở và đi lại trong thời gian 

trên. 

Với các điều kiện trên, để đảm bảo công tác tổ chức được chu đáo, có sự góp 

mặt đông đủ của các đội bóng, Ban Tổ chức giải thông báo các đơn vị, địa phương 

một số nội dung như sau: 

 1. Thay đổi thời gian tổ chức giải từ ngày 23/4 đến ngày 28/4/2019. Họp 

chuyên môn: 8 giờ ngày 25/4/2019, tại Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Phú 

Quý. 

 2. Các đơn vị, địa phương chưa đăng ký tham dự giải trên, Ban tổ chức sẽ 

tiếp nhận đăng ký đến hết ngày 12/4/2019.  

3. Thủ tục nhận kinh phí hỗ trợ: (Đính kèm theobiểu mẫu). 

 Các đơn vị, địa phương phải hoàn chỉnh thủ tục trên và nhận kinh phí tại 

cuộc họp chuyên môn của giải. 

 Ban Tổ chức Giải thông báo đến các đơn vị, địa phương biết và thực hiện. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Điều lệ, quá trình triển khai thực hiện liên hệ 

ông Đặng Minh Sỹ - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Điện thoại: 

0933352653. 

  Nơi nhận:            TRƯỞNG BAN 

- Thành viên BTC giải;  

- Các đơn vị tham gia; 

- Lưu: BTC  
 

 

 

           PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

    Huỳnh Ngọc Tâm 
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