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THÔNG BÁO SỐ 01 

Một số vấn đề cần lưu ý trong tổ chức và tham gia thi đấu môn Bóng đá  

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022 

 

Thực hiện Điều lệ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 

15/4/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ IX năm 2022, 

Điều lệ môn Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn số 93/ĐL-ĐHTDTT ngày 

30/9/2021. Ban tổ chức môn Bóng đá thành lập theo Quyết định số 337/QĐ-BCĐ 

ngày 26/11/2021 của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh đã tiến hành họp triển khai 

công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu môn Bóng đá và thông báo đến các đơn vị tham 

dự giải, các cơ quan liên quan một số vấn đề cần lưu ý như sau: 

1. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 

Tất cả các thành viên tham gia Giải phải thực hiện nghiêm quy định 5K về 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các yêu cầu của 

Ban Tổ chức giải, cụ thể như sau: 

- Ban tổ chức dành lối đi riêng tại cửa A1 cho đại biểu và các đội bóng, tại 

cổng vào có đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Tất cả những người vào sân phải đeo 

khẩu trang, đi theo thứ tự hàng một và giữ cự thi khoảng cách 2m. 

- Khi vào sân, các đội bóng ngồi theo khu vực riêng và không ngồi gần sát 

nhau. Chỉ có các cầu thủ và quan chức của đội bóng có thẻ đeo do BTC phát, mới 

được xuống sân vào khu vực kỹ thuật dành riêng cho mỗi đội (tất cả các đội bóng 

phải hoàn thành thẻ đeo xong trước ngày 03/12/2021). 

- Trong thời gian chờ đến lượt thi đấu hoặc vừa thi đấu xong, đề nghị thành 

viên các đội bóng hạn chế đi lại, tiếp xúc gần với người lạ. 

- Sau khi làm thủ tục chào sân, cầu thủ không bắt tay trọng tài, hai đội không 

bắt tay nhau mà thay bằng cử chỉ thân thiện khác theo hướng dẫn của trọng tài 

chính. Sau khi trận đấu kết thúc cầu thủ hai đội chào thân thiện, không bắt tay. 

- Trưởng các đoàn chịu trách nhiệm không để thành viên đã được xác định là 

F2 trở xuống tham gia Đoàn.  

- Sau thi đấu các đội bóng không tập trung ăn uống đông người. 

2. Điều chỉnh một số điểm quy định tại Điều lệ Giải  

a) Thời gian tổ chức giải. Điều chỉnh mục II Điều lệ số 93/ĐL-ĐHTDTT 

ngày 30/9/2021 như sau: 

- Thời gian thi đấu: từ 13h00 chiều thứ Bảy ngày 04/12/2021, dự kiến kết 

thúc thi đấu và trao thưởng 17h00 Chủ nhật ngày 12/12/2021. 



- Khai mạc: 14h35 ngày 05/12/2021 (xem lịch thi đấu kèm theo). 

b) Giày thi đấu. Điều chỉnh điểm 2 mục V Điều lệ số 93/ĐL-ĐHTDTT ngày 

30/9/2021 như sau: 

- Giày thi đấu: Dùng giày chuyên dụng cho sân cỏ núm cao su hoặc nhựa, 

không dùng giày đế kim loại. 

c) Khen thưởng. Bổ sung điểm 1 mục VI Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 

15/4/2021 như sau: 

- Tặng Cúp vô địch cho đội đoạt huy chương vàng; 

- Trao giải thưởng cho cầu thu ghi nhiều bàn thắng nhất, thủ môn xuất sắc 

nhất. 

Các nội dung khác giữ nguyên như Điều lệ số 47/ĐL-ĐHTDTT ngày 

15/4/2021 và Điều lệ số 93/ĐL-ĐHTDTT ngày 30/9/2021. 

Ban tổ chức trân trọng thông báo đến các đội bóng và các đơn vị liên quan 

để phối hợp thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Dương Xuân Huyên PCT TT UBND tỉnh, 

Trưởng BCĐ (b/c); 

- BCĐ ĐH TDTT tỉnh (b/c); 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND, Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT 

Thành phố và các huyện: Bắc Sơn, Cao Lộc, 

Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Lãng, 

Văn Quan 

- Văn phòng Sở, Phòng QL TDTT; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu VT, QLTDTT . 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Dương Minh Tuệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ  

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ IX NĂM 2022 

 

- Thời gian: từ ngày 04 - 12/12/2021. Khai mạc: 14h35 ngày 05/12/2021 

- Địa điểm: Sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

Ngày Giờ thi đấu 
Mã 

trận 
Bảng Đội  gặp Đội Kết quả 

04/12/2021 
13h00 1 A Hữu Lũng   - Văn Lãng  

14h45 2 A Thành phố  - Bắc Sơn  

05/12/2021 

13h00 3 B Cao Lộc     - Lộc Bình  

14h35 Lễ khai mạc  

15h00 4 B Chi Lăng     - Văn Quan  

06/12/2021 
13h00 5 A Thành phố  - Văn Lãng  

14h45 6 A Hữu Lũng   - Bắc Sơn  

07/12/2021 
13h00 7 B Chi Lăng    - Lộc Bình  

14h45 8 B Cao Lộc     - Văn Quan  

08/12/2021 
13h00 9 A Hữu Lũng  - Thành phố  

14h45 10 A Bắc Sơn     - Văn Lãng  

09/12/2021 
13h00 11 B Cao Lộc     - Chi Lăng  

14h45 12 B Văn Quan  - Lộc Bình  

10/12/2021            Nghỉ  

11/12/2021 
13h00 13 BKI Nhất A - Nhì B  

14h45 14 BKII Nhất B - Nhì A  

12/12/2021 
13h00 15 TG3   

14h45 16 CK   

BTC 
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