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THÔNG BÁO SỐ 2  

Về việc thay đổi Điều lệ 

Giải trẻ và vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Bình Thuận năm 2019 

 

Ngày 13/6/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Điều lệ số 

1258/ĐL-SVHTTDL về việc tổ chức Giải trẻ và vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Bình 

Thuận năm 2019. 

Tuy nhiên, căn cứ vào đăng ký thi đấu của các đơn vị, địa phương, các nội dung 

đăng ký quá ít và không đúng lứa tuổi. 

Vì vậy, để tạo điều kiện cho các vận động viên được thi đấu, tăng số lượng 

tham gia, góp phần vào sự thành công của giải. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông 

báo đến các đơn vị, địa phương một số nội dung như sau: 

1. Thay đổi lứa tuổi trẻ: Theo điều lệ là từ 16 đến 17 tuổi có năm sinh từ 2002 

đến 2003), nay thay đổi thành từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 2002, 2003 và 2004). 

2. Cho phép các đơn vị, địa phương đăng ký 10 vận động viên nam và 10 vận 

động viên nữ ở nội dung quyền quy định. 

3. Cho phép tổ chức thi đấu các nội dung quyền và đối kháng có 03 vận động 

viên và chỉ trao giải thưởng nhất và nhì. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các đơn vị, địa phương biết và 

thực hiện. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Điều lệ, quá trình triển khai thực hiện 

liên hệ ông Đặng Minh Sỹ - Chuyên viên Phòng Xây dựng phong trào TDTT, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. Điện thoại: 0933352653. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lực lượng vũ trang; 

- Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh 

- Phòng QL TDTT Sở; 

- Trung tâm HLTĐ TDTT tỉnh; 

- Trường NKNV TDTT tỉnh; 

- Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong tỉnh; 

- Nhà Thiếu nhi Bình Thuận; 

- Nhà VH-TN các huyện, thị xã và thành phố; 

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VHTTDL thành phố Phan Thiết; 

- Trung tâm VH-TT các huyện HTB, BB, PQ; 

- Trung tâm VHTT và TT các huyện HTN, HT, LG; 

- Trung tâm VHTT và TTTH huyện TP; 

- Trung tâm TTVH và TT huyện ĐL; 

- Trung tâm VHTT và TT huyện TL; 

- Các Công ty, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Tâm 
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