
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG 

CHUYỀN NGỌC TRẠO  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VHTT 
V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung Điều lệ Giải bóng chuyền Ngọc 

Trạo huyện Thạch Thành lần thứ XXII, 

năm 2022. 

Thạch Thành, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 
     

Căn cứ Điều lệ số 01/ĐL-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện về Điều 

lệ Giải bóng chuyền Ngọc Trạo huyện Thạch Thành lần thứ XXII, năm 2022; 

Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND huyện về việc thành lập 

Ban Tổ chức Giải bóng chuyền Ngọc Trạo huyện Thạch thứ XXII năm 2022  

Ngày 04/8/2022 Ban Tổ chức Giải bóng chuyền Ngọc Trạo (sau đây viết tắt 

là Ban Tổ chức Giải) đã tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Giải. Căn cứ 

kết luận hội nghị, Ban tổ chức Giải thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội 

dung trong Điều lệ Giải bóng chuyền Ngọc Trạo huyện Thạch Thành lần thứ 

XXII, năm 2022 như sau: 

1. Về điều kiện đăng ký thi đấu: 

- Điều chỉnh thời gian đăng ký thường trú như sau: Các Vận động viên đăng 

ký thi đấu cho các xã, thị trấn là công dân Việt Nam phải có Sổ hộ khẩu, thẻ Căn 

cước công dân hoặc CMND còn thời hạn sử dụng; nơi đăng ký thường trú phải là 

người địa phương được thể hiện trên Sổ hộ khẩu, thẻ Căn cước công dân hoặc 

CMND và thời gian đăng ký thường trú tại địa phương có đội bóng tham gia giải 

ít nhất từ đủ 06 (sáu) tháng trở lên (phải đăng ký thường trú từ ngày 01/02/2022 

trở về trước). 

- Bổ sung đối tượng được đăng ký thi đấu cho các xã, thị trấn là cán bộ, 

công chức, viên chức hiện nay đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

các xã, thị trấn.  

2. Về thời gian tổ chức thi đấu của các cụm:  

- Điều chỉnh thời gian tổ chức thi đấu Cụm I, Cụm IV vào ngày 20/8-

21/8/2022. 

Các nội dung khác trong Điều lệ số 01/ĐL-UBND ngày 29/7/2022 không 

thay đổi. 

Ban Tổ chức Giải bóng chuyền Ngọc Trạo thông báo và yêu cầu UBND các 

xã, thị trấn, Chủ tịch UBND các xã là Cụm trưởng các cụm thông báo, quán triệt 

đến tất cả các đội trong cụm thi đấu biết, thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thành viên Ban Tổ chức; 
- Lưu: VT, VHTT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đình Tam 
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