
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số: 863 /SVHTTDL                                  Hà Tĩnh, ngày  09 tháng 9 năm 2019 

   V/v tập huấn Huấn luyện viên bóng  

              đá cơ sở năm 2019 

 

    Kính gửi:   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐN ngày 17 tháng 7  năm 2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030; 

Chương trình công tác số 54/CTr-SVHTTDL ngày 28/02/2019 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức tập huấn Huấn 

luyện viên bóng đá năm 2019 cho cộng tác viên cơ sở. 

1.Đối tượng, số lượng học viên:  

 Mỗi đơn vị huyện, thị, thành phố cử 05 học viên tham gia tập huấn,  là 

những người đang trực tiếp huấn luyện các lớp bóng đá phong trào ở địa 

phương,  những người tâm huyết với bóng đá tỉnh nhà. 

2.Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: Từ ngày 23/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019. Khai mạc vào 8h 

ngày 23/9/2019. 

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, ngõ 5 

đường Nguyễn Biểu thành phố Hà Tĩnh. 

BTC đón tiếp học viên và phát tài liệu từ 7h sáng ngày 23/9/2019 tại nhà 

thi đấu thể thao tỉnh. 

3. Kinh phí: 

- Các học viên tự túc kinh phí đi lại, ăn nghỉ theo chế độ hiện hành. 

- Sở VHTT&DL chịu trách nhiệm tổ chức  lớp tập huấn và hỗ trợ một 

phần kinh phí cho các học viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, 

trang phục, dày tất. (khi đi mang theo giấy chứng nhận không hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận mới được nhận hỗ 

trợ) 

4.Nội dung:  

- Công tác tuyển chọn ban đầu. 

- Công tác đào tạo,  huấn luyện bóng đá trẻ. 

5. Thời gian đăng ký: 

- Đề nghị phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố  lập danh sách trích 

ngang (họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, 01 ảnh 3x4) của học viên tham dự 



tập huấn gửi về phòng Quản lý thể dục thể thao, sở Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch chậm nhất 17h 30p ngày 19/9//2019. 

- Có thể đăng ký tạm thời theo địa chỉ phòng Quản lý thể dục  Thể thao. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 18 Đại lộ xô viết nghệ Tĩnh. (Gmail 

nghiepvutt.vhtt@gmail.com. Hoặc qua hệ thống IOFFICE) 

Nhận được văn bản này yêu cầu cac phòng VHTT triển khai thực hiện. 

        

   Nơi nhận:                                                                KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Tổng cục TDTT (báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ Sở;   Đã ký 
- Văn phòng; 

- Lưu VT, QLTDTT. 

                                                                                  

            Nguyễn Văn Hạnh 
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