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THÔNG BÁO 
Về việc dời thời gian tổ chức Giải bóng đá mini truyền thống 

lần thứ XIX, năm 2021  

---------- 

Căn cứ Kế hoạch số 125 KH/ĐTN, ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ 

Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc “Tổ chức Giải bóng đá 

mini truyền thống 15/10 lần thứ XIX, năm 2021 Chào mừng kỷ niệm 65 năm 

Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 

15/10/2021)”; 

Tính đến thời điểm hiện tại có 24 đơn vị đăng ký tham gia Giải bóng đá 

mini truyền thống. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid – 19 còn diễn biến 

phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức hoạt động thể dục thể thao chưa thể đảm 

bảo đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu Công văn số 5540/UBND-KGVX, ngày 

22/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc thực hiện các biện pháp thích 

ứng an tòan, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn 

tỉnh” quy định. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

thống nhất dời thời gian tổ chức giải bóng đá đến cuối tháng 12/2021, và chọn 

đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp 

tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Ban Thường vụ Đoàn khối trân trọng thông báo đến các đơn vị phối hợp, 

cùng các cơ sở đoàn trực thuộc nắm. 

Trân trọng. 
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