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THÔNG BÁO SỐ 2 

Thực hiện quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố 

dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (ban hành ngày 01 

tháng 02 năm 2020);  

Được sự nhất trí của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch 

thi đấu các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2020 do ảnh hưởng của dịch 

viêm đường hô hấp cấp; 

Ban tổ chức trận đấu Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2019 thông 

báo về thời gian tổ chức trận đấu như sau: 

1. Trận đấu Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia – Cúp THACO 2019 sẽ không được tổ 

chức vào ngày 07 tháng 02 năm 2020 như lịch thi đấu đã ban hành; 

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng, chống dịch viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, BTC trận đấu sẽ công bố thời gian tổ 

chức trận đấu Siêu Cúp Quốc gia theo một trong các phương án sau: 

- Phương án 1: trận đấu được tổ chức ngày 21/02/2020; 

- Phương án 2: trận đấu được tổ chức ngày 01/3/2020. 

Vì sự thành công của trận đấu Siêu Cúp Bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2019, 

BTC trận đấu rất mong nhận được sự nỗ lực, hợp tác của tất cả các thành viên BTC trận 

đấu và các thành viên tham dự trận đấu. 

Nơi nhận: 
- LĐBĐVN (để b/c); 
- Ban TGĐ VPF (để b/c); 
- Báo Tiền Phong (để p/h); 
- Các thành viên tham dự trận đấu; 
- Lưu: VT.  
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