
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 Số:  

V/v đề nghị cử học viên tham dự lớp 

tập huấn phát triển Võ Cổ truyền 

trong trường học toàn quốc tại tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  7  năm 2022 

 

      Kính gửi:  Lãnh đạo Trường Trung Học Phổ Thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), nhận được công 

văn số 1535/SVHTT-QLTDTT ngày 05/7/2022 của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu về việc cử học viên tham dự lớp tập huấn phát triển Võ Cổ truyền 

trong trường học toàn quốc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. 

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Lãnh đạo trường Trung học Phổ thông 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đề cử giáo viên tham gia tập huấn cụ thể: 

1. Đối tượng và số lượng:  

Mỗi trường THPT đề cử 01 giáo viên GDTC tham dự tập huấn và triển 

khai lại cho đơn vị. 

2. Thời gian và địa điểm: 
 Thời gian tập huấn: từ ngày 02/8/2022 đến ngày 09/8/2022. 

 Địa điểm: Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 607 đường 

Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu. 

3. Nội dung chương trình tập huấn: 

 Phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về hoạt động 

môn Võ Cổ truyền tại Việt Nam; 

 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý và nâng cao chất lượng 

phong trào tập luyện môn Võ Cổ truyền; 

 Luật thi đấu môn Võ Cổ truyền; 

Phương pháp tổ chức thi đấu môn Võ Cổ truyền và các nội dung khác liên 

quan đến phát triển Võ Cổ truyền trong trường học. 

 4 Về kinh phí:  

Đơn vị cử học viên tham dự chi kinh phí cho các học viên trong thời gian 

tham gia lớp tập huấn theo quy định hiện hành; học viên tự trang bị đồ dùng cá 

nhân, dụng cụ học tập. 

* Lưu ý: 

 Tổng cục TDTT cấp giấy chứng nhận tập huấn chuyên môn đối với người 

hướng dẫn tập luyện môn Võ Cổ truyền năm 2022 cho học viên đạt yêu cầu nội 

dung, chương trình tập huấn theo quy định. 

Tổng cục TDTT cấp giấy chứng nhận “Đã tham gia tập huấn phát triển Võ 

Cổ truyền trong trường học” đối với những học viên tham gia đầy đủ nội dung, 

chương trình tập huấn nhưng chưa đạt yêu cầu trình độ, năng lực chuyên môn để 

tham gia hướng dẫn tập luyện môn Võ Cổ truyền. 

Danh sách đề cử học viên xin ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, điện 



2 

 

thoại liên hệ (theo mẫu). Văn bản gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng 

GDTrHTX) trước ngày 18/7/2022, để kịp thời tổng hợp và đăng ký. 

Nhận được công văn này Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các 

trường Trung học Phổ thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai đề cử đúng thành 

phần và tham gia tập huấn đúng theo kế hoạch./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrHTX. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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 Đơn vị:………………………………                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 …………….., ngày…….tháng…….năm 2022 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC VIÊN THAM GIA 

Lớp tập huấn phát triển Võ Cổ truyền trong trường học năm 2022  

 

STT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Đơn vị công tác 

Số CMND (thẻ 

căng cước công 

dân) 

Điện thoại 

Nam Nữ 

1       

2       

 

         Thủ trưởng đơn vị             Người lập biểu 

    (ký, ghi họ tên, đóng dấu)           (ký, ghi họ tên)
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