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Số:  80-TB/ĐTN 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 
Trà Vinh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Về thời gian tổ chức bốc thăm, Khai mạc và Bế mạc giải bóng đá mini 

truyền thống 15/10 lần thứ XVII, năm 2019 

_____________ 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/ĐTN, ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Đoàn 

Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức  giải bóng đá mini 

truyền thống 15/10 lần thứ XVII, năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan 

và Doanh nghiệp tổ chức bốc thăm, Khai mạc và Bế mạc giải cụ thể như sau: 

1. Lễ Bốc thăm 

- Đối tượng: Mời đồng chí Huấn luyện viên, lãnh đội, hoặc đại diện các 

đơn vị có đăng ký tham gia giải (do các đơn vị phân công). 

- Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 02/10/2019 (thứ Tư). 

- Địa điểm: Văn phòng Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (số 

2A, Lý Tự Trọng, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh).  

2. Lễ Khai mạc, Bế mạc giải (Diễn ra trong thời gian 04 ngày từ ngày 

05, ngày 06/10 và ngày 12, ngày 13/10/2019); 

- Thời gian Khai mạc: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 05/10/2019; 

- Thời gian bế mạc: Vào lức 15 giờ 30 phút, ngày 13/10/2019; 

- Thành phần: Các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực 

thuộc (bao gồm 47 đơn vị trực thuộc Đoàn Khối); Tất cả Huấn luyện viên, Lãnh 

đội, vận động viên các đội đăng ký tham dự giải (Lễ Khai mạc và Bế mạc tất cả 

các đối tượng trong thành phần đều phải dự, không giải quyết vắng); 

- Địa điểm: Khu Liên hiệp Thể thao Trung Ngọc, đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường 9, Thành phố Trà Vinh. 

Nhận được văn bản đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  
   

Nơi nhận:                                  
- Như thành phần;               
- Lưu VP. 
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