
 
THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi thời gian tổ chức  
Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019. 

 
Căn cứ Điều lệ Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019, số 

1558/ĐL-SVHTTDL ngày 19/7/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo đó 
thời gian tổ chức giải từ ngày 09/10 đến 12/10/2019 tại huyện Hàm Tân.  

Do tình hình hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung triển 
khai đề án sát nhập hai đơn vị là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao 
tỉnh và Trường Năng khiếu nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh hợp thành Trung tâm Đào 
tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 
2484/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 3133/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 24 năm ngày Du lịch Bình Thuận. Trong đó giải Bóng chuyền vô địch tỉnh là 
hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ của kỷ niệm ngày Du lịch tỉnh. 

 Để đảm bảo việc tổ chức Giải Bóng chuyền vô địch tỉnh Bình Thuận năm 2019 
theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ chung của tỉnh. Ban Tổ chức thông báo thay đổi thời 
gian tổ chức giải như sau: 

- Thi đấu: Từ ngày 17/10 đến ngày 20/10/2019.  
- Khai mạc giải: Vào lúc 17h30 ngày 17/10/2019. 
- Họp chuyên môn: Vào lúc 09 giờ ngày 17/10/2019, tại Trung tâm Văn 

hóa,Thông tin và Thể thao huyện Hàm Tân. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Điều lệ, Ban Tổ chức Giải thông báo đến 
các đơn vị, địa phương được biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL Bình Thuận; 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; 
- Lực lượng vũ trang cấp tỉnh (CA, QS, BP); 
- Phòng QL TDTT Sở; 
- Trung tâm HLTĐ TDTT BT; 
- Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong tỉnh; 
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm VHTTDL thành phố Phan Thiết; 
- Trung tâm VH-TT các huyện HTB, BB, PQ; 
- Trung tâm VHTT và TT các huyện HTN, HT, LG; 
- Trung tâm VHTT và TTTH huyện TP; 
- Trung tâm TTVH và TT huyện ĐL; 
- Trung tâm VHTT và TT huyện TL; 
- Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 
- Các đơn vị mời; 
- Lưu: VT. 

 
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC  

 
 
 
 
 
 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL  
Huỳnh Ngọc Tâm 

 

SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN 
VÔ ĐỊCH TỈNH 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  2200   /TB-BTC Bình Thuận, ngày  30 tháng 9 năm 2019 
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