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THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn  

Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Cao Bằng năm 2022 

 

 Ngày 19/4/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng đã ban hành 

Điều lệ số 358/ĐL-SVHTTDL về việc tổ chức giải Cầu lông, Bóng bàn Thiếu niên, 

Nhi đồng tỉnh Cao Bằng năm 2022 (thời gian tổ chức giải từ ngày 13/5 đến ngày 

15/5/2022 tại Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và 

Nghệ thuật tỉnh).  

Tuy nhiên, để đảm bảo cho các vận động viên tham gia thi học kỳ các môn 

văn hóa cuối năm học 2021-2022 và có thời gian chuẩn bị chuyên môn tốt hơn. Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thay đổi thời gian tổ chức giải Cầu lông, 

Bóng bàn Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Cao Bằng năm 2022, cụ thể như sau:  

 1. Thời gian: 

- Họp chuyên môn: 8h00’ ngày 27/5/2022. 

- Khai mạc: 7h30’ ngày 28/5/2022. 

 - Thời gian thi đấu: 03 ngày (từ ngày 28/5/2022-30/5/2022).  

 2. Địa điểm:  

- Họp chuyên môn: Hội trường tầng II, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao 

và Nghệ thuật tỉnh (Tổ 11, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng).  

- Tổ chức thi đấu: Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể 

thao và Nghệ thuật tỉnh.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng xin thông báo đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương biết để phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP; 

- Phòng VH-TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT các huyện, thành phố; 

- Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Liên đoàn Cầu lông tỉnh Cao Bằng; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngọc Văn Chắn  
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