
 

ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:              /TB-SVHTTDL 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Phú Yên, ngày       tháng 11 năm 2019 

 

THÔNG BÁO SỐ 1 

 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Giải Bơi vô địch các Trường THPT  

tỉnh Phú Yên năm 2019  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2721/KH -SVHTTDL-SGDĐT-TĐ  ngày 28 tháng 10 

năm 2019 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên, Sở Giáo Dục và Đào tạo, 

Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Giải Bơi vô địch các Trường THPT tỉnh Phú Yên năm 2019 

và Điều lệ Giải Bơi vô địch các Trường THPT tỉnh Phú Yên năm 2019 (thời gian 

họp chuyên môn, bốc thăm 9h00 ngày 11 tháng 11 năm 2019; thời gian tiến hành 

thi đấu từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019); 

Tuy nhiên vì tình hình cơn bão số 5 và số 6 đổ bộ vào tỉnh Phú Yên đã gây ảnh 

hưởng đến sự chuẩn bị và đăng ký tham gia thi đấu của các đơn vị; 

Để công tác chuẩn bị và tổ chức thi đấu Giải Bơi vô địch các Trường THPT 

tỉnh Phú Yên năm 2019 được thuận lợi, thu hút sự tham gia đông đảo của các đơn 

vị; Ban Tổ chức thông báo thay đổi thời gian thi đấu giải đến các Trường THPT trên 

toàn tỉnh, cụ thể như sau: 

- Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm: 09h00 ngày 02/12/2019 (thứ hai); 

- Thời gian thi đấu: ngày 07/12 – 08/12/2019 (thứ bảy và chủ nhật); 

Ngoài thay đổi thời gian họp chuyên môn và thi đấu, các nội dung còn lại trong Điều 

lệ Giải Bơi vô địch các Trường THPT tỉnh Phú Yên năm 2019 (số 2720/ĐL-SVHTTDL 

ngày 28/10/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vẫn giữ nguyên giá trị; 

Mọi chi tiết liên hệ ông Hồ Thanh Hà - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, số điện thoại: 0918127877. 

Vì sự phát triển phong trào môn bơi, phòng chống đuối nước nói chung và 

giải đấu nói riêng; Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị và 

đăng ký tham gia theo thời gian trong thông báo này./.  

 

  Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL; 

- Sở GDĐT (phối hợp); 

- Tỉnh đoàn (phối hợp); 

- Các Trường THPT trong tỉnh (thực hiện); 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT (t/h)  

- Lưu VT, PQLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Doãn Xuân 
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