
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SVHTTDL-QLTDTT 
V/v tuyên truyền vòng loại bảng F giải bóng đá 

U17 vô địch châu Á 2023.  

         Phú Thọ, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị;  

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTDL&TrT các 

huyện, thành, thị;  

 

Thực hiện văn bản số 3277/UBND-KGVX ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc đăng cai tổ chức vòng loại bảng F giải bóng đá U17 vô địch châu 

Á 2023 và trận giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nam U20 Việt Nam gặp đội tuyển 

U20 Palestines.  

Để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về vòng loại bảng F giải bóng đá 

U17 vô địch châu Á 2023 tại tỉnh Phú Thọ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 

UBND các huyện, thành, thị  chỉ đạo Phòng VHTT, Trung tâm VHTTDL&TrT 

tăng cường tuyên truyền về giải đấu với các nội dung sau: 

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 08/10/2022.  

- Địa điểm tuyên truyền: Trên địa bàn các huyện, thị, thành của tỉnh.  

- Nội dung tuyên truyền: Theo nội dung tuyên truyền gửi kèm  

- Hình thức tuyên truyền:  

+ Tuyên truyền lưu động: Tổ chức hoạt động tuyên truyền bằng xe thông tin 

lưu động và tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.  

+ Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử các huyện, thị, thành.  

+ Phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tại các cơ quan của các huyện, thành, thị. 

Trân trọng! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, QL.TDTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Bá Khuyến 
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NỘI DUNG 

Tuyên truyền trên xe lưu động và phát trên loa truyền thanh các xã 

phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh 

(Ban hành kèm theo văn bản số:       /SVHTTDL-QLTDTT, ngày     tháng     năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ) 

 

Giải bóng đá U17 vô địch châu Á 2023 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 U17 vô địch châu Á 2023 với sự góp 

mặt của 04 đội tuyển: U17 Thái Lan, Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Việt 

Nam. 

1. Thời gian tổ chức các trận đấu: 

 

Ngày Giờ Đội - Đội 

05/10 
16h00 Thái Lan - Nepal 

19h00 Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa 

07/10 
16h00 Đài Bắc Trung Hoa - Thái Lan 

19h00 Nepal - Việt Nam 

09/10 
16h00 Đài Bắc Trung Hoa - Nepal 

19h00 Thái Lan - Việt Nam 

 

2. Thời gian, địa điểm bán vé: Từ 09h00’ đến 17h00’ các ngày 03/10 đến 

09/10/2022 tại Quầy vé đặt tại cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ (đường 

Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Hoạt động bán 

vé có thể kết thúc sớm tùy vào thời điểm vé được bán hết. Ban tổ chức bán vé cho 

tất cả các buổi thi đấu, một lần mua, khán giả được mua vé cho tất cả các buổi, 01 

vé được xem 02 trận đấu trong 01 buổi tương ứng với thời gian, trận đấu đượn in 

trên vé với mệnh giá: 100.000đ/vé, 50.000đ/vé. 

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

tuyển U17 Việt Nam, với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”./. 
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