
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SVHTTDL-QLTDTT 
Về việc tuyên truyền về Giải Bóng  

chuyền trẻ cúp CLB quốc gia năm 2022 

Bắc Kạn, ngày         tháng 9 năm 2022 

 

 

 Kính gửi:  - Báo Bắc Kạn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-SVHTTDL ngày 07/9/2022 của của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc đăng cai tổ chức Giải Bóng chuyền trẻ 

cúp các câu lạc bộ quốc gia năm 2022; 

Từ ngày 01/10 đến ngày 14/10/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn, Liên 

đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 

Bắc Kạn tổ chức Giải Bóng chuyền trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2022. 

Để góp phần cung cấp thông tin về giải đấu đến với đông đảo quần chúng 

nhân dân, người hâm mộ bóng chuyền trong toàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trân trọng đề nghị các đơn vị nêu trên quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tuyên 

truyền các thông tin về giải đấu (có nội dung truyên truyền gửi kèm) trên các kênh 

truyền thông của đơn vị mình trong thời gian sớm nhất và duy trì công tác tuyên 

truyền trước, trong thời gian tổ chức giải đấu. 

Trong thời gian tới, nếu có thêm các thông tin cụ thể hơn về giải đấu, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục cập nhật và chuyển thông tin đến các đơn vị để 

tổ chức tuyên truyền. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp tổ chức tuyên truyền về giải đấu 

của các đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử: 

- Như trên (phối hợp); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở (đăng tải); 

* Gửi bản giấy: 

- TTXVN; VOV, Báo Nhân dân (tại BK); 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Chu Thu 



THÔNG TIN VỀ GIẢI BÓNG CHUYỀN TRẺ  

CÚP CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số ……../SVHTTDL ngày …../9/2022  

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ) 

 

 

Giải Bóng chuyền trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia hàng năm được tổ chức nhằm 

mục đích thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng lực lượng vận động 

viên bóng chuyền trẻ trong toàn quốc, đồng thời thông qua việc tổ chức giải giúp 

cho Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tuyển chọn các vận động viên trẻ tiêu biểu, 

xuất sắc cung cấp cho Đội tuyển trẻ quốc gia và Đội tuyển quốc gia trong tương lai. 

Giải Bóng chuyền trẻ cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2022 được tổ chức từ ngày 

01/10 đến ngày 14/10/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn với sự tham dự của 

19 đội bóng chuyền trẻ thuộc các câu lạc bộ bóng chuyền đang thi đấu tại Giải vô 

địch Bóng chuyền quốc gia năm 2022. Danh sác đội bóng tham gia thi đấu tại giải 

cụ thể như sau: 

- 10 đội nam gồm: Tràng An Ninh Bình; Sanest Khánh Hòa; Hà Nội; Vật liệu Xây 

dựng Bình Dương; Biên Phòng; Hà Tĩnh; Thành phố Hồ Chí Minh; Thể Công; Lavie 

Long An và Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long. 

- 9 đội nữ gồm: Geleximco Thái Bình; Hóa chất Đức Giang Hà Nội; VTV Bình 

Điền Long An; Ninh Bình Doveco; Bộ Tư lệnh Thông tin; Than Quảng Ninh; Vietinbank; 

Hà Phú - Thanh Hóa và Kinh Bắc - Bắc Ninh. 

Các trận thi đấu của giải sẽ được bắt đầu vào hồi 14h00 và kết thúc vào 

khoảng 22h00 các ngày từ ngày 01/10 đến ngày 14/10/2022. Lễ khai mạc giải được 

tổ chức vào hồi 19h30 ngày 01/10/2022. Trận chung kết nội dung nữ sẽ diễn ra vào 

tối ngày 13/10, trận chung kết nội dung nam và Lễ bế mạc, trao thưởng cho các đội 

bóng đạt giải sẽ diễn ra vào tối ngày 14/10/2022. 

Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức giải trân trọng kính mời quần chúng 

nhân dân, người hâm mộ bóng chuyền trong toàn tỉnh tới xem và cổ vũ cho các đội 

bóng tham gia thi đấu giải. 

Trân trọng cảm ơn./. 

BAN TỔ CHỨC 

 

 

 



CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG CHUYỀN TRẺ CÚP CÂU LẠC BỘ QUỐC GIA NĂM 2022 

 

 

Thời gian Vòng đấu Số trận thi đấu Ghi chú 

Từ ngày 01/10 

đến ngày 

08/10/2022 

Thi đấu vòng loại 4 - 5 trận/ngày 
Khai mạc vào hồi 

19h30 ngày 01/10/2022 

Từ ngày 09/10 

đến ngày 

10/10/2022 

Thi đấu chéo giữa 

các bảng đấu 
4 trận/ngày  

Từ ngày 11/10 

đến ngày 

12/10/2022 

Thi đấu Bán kết 4 trận/ngày  

Từ ngày 13/10 

đến ngày 

14/10/2022 

Thi đấu Chung 

kết 
4 trận/ngày 

Lễ Bế mạc, trao 

thưởng vào hồi 21h30 

ngày 14/10/2022 

 

(Các trận thi đấu của giải sẽ  được bắt đầu vào hồi 14h00 các ngày  

từ 01 – 14/10/2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Kạn) 
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