
            UBND TỈNH HÀ TĨNH 

       SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

           Số:  621 /SVHTTDL-NVTT 
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           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

   Hà Tĩnh, ngày   04 tháng  7  năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đào tạo các 

tuyến bóng đá trẻ, Trung tâm thể dục, Thể thao tỉnh phối hợp với Trung tâm đào 

tạo bóng đá trẻ VPF đang tuyển sinh các lớp U11, U13, U15. Để đảm bảo 

nguồn nhân lực chất lượng cho bóng đá tỉnh nhà, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Không phối hợp với các cá nhân, tổ chức ngoài tỉnh liên hệ tổ chức các 

hoạt động tuyển sinh bóng đá trên địa bàn khi chưa được sự đồng ý của cơ quan 

quản lý có thẩm quyền.  

2. Tuyên truyền để các gia đình hiểu và ủng hộ phong trào bóng đá tỉnh 

nhà bằng việc cho các cháu tham gia các lớp năng khiếu bóng đá trên địa bàn. 

3. Tổ chức các lớp năng khiếu bóng đá  tại các địa phương mình để thu 

hút các em tham gia tập luyện. 

4. Phối hợp tốt với Trung tâm thể dục thể thao tỉnh để tuyển sinh các lớp 

bóng đá trẻ của tỉnh. 

Vì sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà yêu cầu các đơn vị triển khai thực 

hiện./.  

       Nơi nhận:  

      - Như trên; 

      - Giám đốc, các PGĐ Sở; 

      - Lưu: VT, NVTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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