
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC 
 THỂ THAO TỈNH BÌNH THUẬN  

 LẦN THỨ VIII NĂM 2018 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 2240/TB-BTC 
 

Bình Thuận, ngày 12 tháng 10 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Kết luận của ông Ngô Minh Chính –Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình 

Thuận lần thứ VIII năm 2018 
 

Sáng ngày 12/10/2018, tại phòng họp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 
dục thể thao tỉnh, Tiểu ban Chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất đã tổ chức họp 
chuyên môn, kỹ thuật giai đoạn 03 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ 
VIII năm 2018. Đến dự cuộc họp có sự hiện diện của các đồng chí: 

- Ông Ngô Minh Chính –Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần 
thứ VIII năm 2018; 

- Ông Nguyễn Tấn Lực – Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Tiều ban Chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất; 

- Ông Nguyễn Hữu Thông – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 
dục thể thao tỉnh – Phó Trưởng Tiểu ban Chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất; 

- Ông Nguyễn Kim Cường – Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch– Phó Trưởng Tiểu ban nhân sự, thanh tra;  

- Và các cán bộ chuyên môn, Trưởng đoàn, Huấn luyện viên của các đơn vị, địa 
phương tham dự giai đoạn 03 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII 
năm 2018. 

Qua trao đổi, thống nhất theo điều lệ và các thành viên dự họp phát biểu ý kiến 
liên quan đến công tác chuyên môn giai đoạn 03 Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình 
Thuận lần thứ VIII năm 2018. Ông Ngô Minh Chính –Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch Bình Thuận – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội kết 
luận như sau: 

1. Các đơn vị, địa phương đăng ký Vận động viên thi đấu chưa đảm bảo thủ 
tục, hồ sơ theo quy định, đề nghị phải bổ sung chậm nhất vào 10 giờ ngày 13/10/2018 
tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, số 28 đại lộ Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Phan Thiết. 

2. Đối với môn Bơi lội, thống nhất độ tuổi tham gia thi đấu tại Nhóm tuổi 1 là 
từ 11 tuổi (sinh năm 2007) đến 17 tuổi (sinh năm 2001). 



3. Đối với môn Cầu lông, bổ sung Điều lệ đăng ký nội dung đồng đội: Mỗi đội 
đăng ký tối đa 05 vận động viên. 

4. Thống nhất các môn được tổ chức khi có 03 Vận động viên hoặc 03 
đội của 03 đơn vị, địa phương đăng ký tham dự và đối với các nội dung có 03 vận 
động viên hoặc 03 đội của 03 đơn vị, địa phương đăng ký tham dự, Ban Tổ chức chỉ 
trao Huy chương vàng, Huy chương bạc. 

Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 
thông báo đến các đơn vị, địa phương được biết và thực hiện.  

   

 
Nơi nhận: 
- Trưởng BTC ĐH TDTT tỉnh (b/cáo); 
- Các thành viên BTC Đại hội;  
- Phòng Quản lý TDTT Sở VHTTDL; 
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; 
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm TDTT thành phố Phan Thiết; 
- Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã; 
- Các đơn vị tham dự giai đoạn 03 ĐH TDTT 
tỉnh (t/hiện); 
- Lưu: VP, BTC. 
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