
LỊCH HỘI THAO 

Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Tây Nam Sông Hậu năm 2019 

tại Sóc Trăng, từ ngày 23/11 đến ngày 24/11/2019 
 

* Trưa ngày 23/11/2019: 

10 giờ 00, Mời đại diện các Đoàn cử một người đến Thanh tra tỉnh 

Sóc Trăng dự bốc thăm các môn thi đấu 

(Ghi chú: Nếu Đoàn nào đến trễ sau 10 giờ thì Thanh tra tỉnh Sóc 

Trăng nhờ Đoàn khác bốc thay) 

 

I. Chiều Ngày 23/11/2019: KHAI MẠC HỘI THAO 

Thi đấu 03 môn cùng một lúc 

1. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao, thành phố Sóc Trăng, số 

193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng. 

2. Thời gian, nội dung công việc: 

- 13 giờ 30: Khai mạc Hội thao 

Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao, thành phố Sóc Trăng, số 193, đường 

Mạc Đỉnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng. 

- Thành phần theo Giấy mời. 

(Mời đại biểu và các vận động viên tham gia Hội thao có mặt đúng 

giờ để làm lễ khai mạc). 

- Chương trình khai mạc (kèm theo). 

- Các đoàn bố trí 20 vận động viên đứng xếp hàng theo tỉnh: 

+ Vận động viên mặc trang phục thể thao lúc xếp hàng và thi đấu. 

+ Nếu vận động viên ít hơn 20 người thì bố trí thêm đại biểu của 

đoàn mình xếp hàng cho đủ 20 người, vận động viên đứng trước, những 

người bổ sung mặc trang phục bình thường đứng sau. 

+ Ban tổ chức bố trí chỗ ngồi cho Lãnh đạo đoàn và Đại biểu còn lại. 

- Sau phần Khai mạc tiến thi đấu 03 môn cùng một lúc. 

- Đến 17 giờ 00:  Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất (ngày 

23/11/2019) 



 
2 

II. Ngày 24/11/2019 (ngày thi đấu thứ hai):  

1. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thể thao, thành phố Sóc Trăng, số 

193, đường Mạc Đỉnh Chi, phường 4, TP Sóc Trăng. 

2. Thời gian, nội dung công việc: 

* Buổi sáng: 

- 7 giờ 30 phút: Các vận động viên có mặt đầy đủ tiếp tục thi đấu 

các môn.  

- Đến 11 giờ 00 kết thúc thi đấu các môn buổi sáng. 

* Buổi chiều: 

- 13 giờ 30: tiếp tục thi đấu các môn. 

- Dự kiến 16 giờ 00: Kết thúc các môn thi đấu. 

- Công bố kết quả các môn thi đấu. 

- Phát giải thưởng: 03 môn (Cầu lông, Tennis và Bóng đá). 

- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh 

Sóc Trăng (nếu có). 

- Tiếp thu ý kiến chỉ đạo; Tổng kết và bế mạc hội thao. 

3. Bữa cơm tổng kết Hội thao chiều 24/11: Mời toàn thể đại biểu, 

tất cả thành viên, vận động viên các đoàn tham gia hội thao dùng cơm 

thân mật tại Thanh tra tỉnh Sóc Trăng. 

Trong 02 ngày diễn ra Hội thao, các Đoàn có nhu cầu đi tham quan 

các điểm Chùa trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, thì liên hệ công chức 

Văn phòng Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, qua số điện thoại:. 

- Đ/c Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó CVP, 0976.563.242; 

- Đ/c Châu Nhựt Thanh, TTV VP, 0909.326.069. 

- Đ/c Lê Trần Phú, CVVP, 0352.795.846. 

 

16 giờ 30 phút,  ngày 24/11/2019 Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đón tiếp 

và chiêu đãi các Đại biểu dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua năm 2019. 
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* Ghi chú: Các Đoàn có nhu cầu đến trước để tập luyện hoặc chuẩn 

bị cho Hội thao thì xin liên hệ: 

- Văn phòng Thah tra: 02993.822670. 

- Đ/c Châu Nhựt Thanh, TTV VP, 0909326069. 

- Đ/c Lê Trần Phú, CVVP, 0352795846. 

- Đ/c Lê Ngọc Long, CVP, 0939 598 559. 
 

* Hoặc liên hệ trực tiếp các Khách sạn để đặt chổ nghỉ: 

1. Khách Sạn Phú Quí:  

- Địa chỉ 19 - 21, Phan Chu Trinh, Phường 1, thành phố Sóc Trăng 

- Số điện thoại: 02993.611911. 

2. Khách sạn Minh Phượng: 

- Địa chỉ: 284, Đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Số điện thoại: 02993.645888. 

3. Khách Sạn Quê Hương: 

- Địa chỉ: 128, Đường Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Số điện thoại: 02993.616122 

4. Khách Sạn Quê Tôi: 

- Địa chỉ: 278, Đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Số điện thoại: 02993.815815 
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