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LẦN THỨ 24 – NĂM 2022 

Chiều ngày 22/8/2022, tại Sân bóng đá xã Hồng Liêm diễn ra Lễ khai mạc giải bóng đá 
truyền thống lần thứ 24 năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Nhân Đạo, Chủ tịch UBND xã, 
Lê Anh Tú,  Phó Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí trong Ban tổ chức, Trưởng các  ngành, đoàn 
thể xã, Bí thư chi bộ, BĐH các thôn và trên 100 vận động viên, Trưởng đoàn các đội bóng tham 
gia. 

 
Về tham dự giải năm nay có sự tham gia của 7 đội bóng đại diện cho 05 thôn và khối các 

trường học trên địa bàn của xã. Các đội bóng tham gia chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm và 
chọn ra 04 đội có điểm cao nhất vào Bán kết, theo dự kiến, giải thi đấu sẽ diễn ra trong 11 ngày và Bế 
mạc vào chiều ngày 01/9/2022. Kết thúc giải, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kết quả thi đấu và trao các 
giải I, II, III, giải Khuyến khích, vua phá lưới và giải thủ môn xuất sắc cho các tập thể và cá nhân có 
thành tích cao khi tham gia giải. 

 
Thông qua giải lần này nhằm thiết thực chào mừng 77 năm ngày Quốc khánh đất nước, đồng 

thời thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng gắn với việc thi đua, đẩy mạnh 
phong trào thi đua yêu nước, Cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ Vĩ 
đại”,  phong trào “TDĐKXDĐSVH” và tạo Sân chơi lành mạnh, bổ ích cho lực lượng thanh niên và 
nhân dân của xã nhà, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, An ninh trật tự ngày 
càng phát triển và ổn định. 
 


