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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:            /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền vòng loại bảng F  

Giải bóng đá nữ U20 châu Á 2024 

 tại tỉnh Phú Thọ. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

         Lâm Thao, ngày       tháng 3 năm 2023 

      

 

 

Kính gửi: 

     - Các cơ quan chuyên môn, ĐVSN thuộc UBND huyện; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

              

Căn cứ văn bản số 110/GM-SVHTTDL ngày 27/02/2023 của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền vòng loại bảng F Giải bóng đá nữ 

U20 châu Á 2024 tại tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền vòng loại bảng F Giải bóng đá nữ U20 

châu Á 2024 tại tỉnh Phú Thọ cụ thể như sau:  

1. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 03/3/2023 đến hết ngày 12/3/2023.  

2. Địa điểm tuyên truyền: Trên địa bàn các xã, thị trấn.  

3. Nội dung tuyên truyền: Theo nội dung tuyên truyền gửi kèm. 

4. Hình thức tuyên truyền:  

- Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở;  

- Tuyên truyền trên Cổng, Trang thông tin điện tử.  

-  Phổ biến, tuyên truyền trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại các cơ quan, đơn vị. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở VHTT&DT tỉnh; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngô Đức Sáu 
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  
(Ban hành kèm theo văn bản số:      /UBND-VHTT, ngày 03/3/2023 của UBND huyện Lâm Thao) 

 

Giải bóng đá  Bóng đá nữ U20 châu Á 2024 là giải đấu quan trọng, mang 

tầm châu lục. Trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra các trận đấu 

trong khuôn khổ vòng loại bảng F giải bóng đá U20 châu Á 2023 với sự góp mặt 

của 04 đội tuyển U20 nữ: Ấn Độ, Singapore, Indonesia và đội Việt Nam. 

- Thời gian tổ chức thi đấu: Các  trận  thi  đấu  chính  thức  diễn  ra  từ  

ngày  07/3/2023  đến ngày 11/3/2023 cụ thể như sau: 

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU 

07/3/2023 15h00 Ấn Độ - Singapore 

18h00 Việt Nam – Indonesia 

09/3/2023 15h00 Indonesia - Ấn Độ 

18h00 Singapore - Việt Nam 

11/3/2023 15h00 Singapore – Indonesia 

18h00 Việt Nam - Ấn Độ 

- Thời gian mở cửa đón khán giả: 13h00’ các ngày thi đấu.  

- Địa điểm tổ chức thi đấu: Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (đường 

Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) 

- Ban tổ chức mở cửa tự do (Không bán vé) nhằm phục vụ đông đảo người 

hâm mộ trong và ngoài tỉnh tới dự, cổ vũ, động viên cho các đổi tuyển về tham 

gia thi đấu tại giải và đặc biệt là đội tuyển Việt Nam. 

Trân trọng kính mời người hâm mộ tới cổ vũ động viên  sát  cánh bên đội 

tuyển U20 nữ Việt Nam, với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng” 
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