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UBND TỈNH QUẢNG NAM
HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN
Số: 12 /BC-HVTCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dự thảo)

Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
A. Kết quả hoạt động năm 2018:
I.Đặc điểm, tình hình:
1. Thuận lợi:
Võ cổ truyền Quảng Nam có được môi trường thuận lợi đó là: “Làng võ” Quảng
Nam có truyền thống lâu đời; có cái “nền” võ thuật phong phú, đáng quí; được sự quan
tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam, của Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; có sự kết nối của nhiều thế hệ võ sư; từ sau Đại hội
đại biểu Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam lần thứ II có đội ngũ làm công tác
quản lý và Ban chấp hành trẻ, năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến cho phong
trào.
2. Khó khăn
Khó khăn về kinh phí để tổ chức hoạt động; ở cơ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị
để tập luyện nâng cao còn hạn chế…đã ảnh hưởng nhất định đến việc phát triển phong
trào, nâng cao thành tích, thiếu sự cuốn hút, tập hợp mọi người đến với võ cổ truyền.
Đa số Võ sư, trợ giáo kinh tế gia đình khó khăn, đã chi phối rất lớn đến sự đầu tư, công
tác huấn luyện…
II.Kết quả hoạt động:
I.1. Công tác tổ chức- xây dựng Hội:
Tập trung củng cố tổ chức Hội từ tỉnh đến cơ sở, bám sát Điều lệ Hội và qui
chế tổ chức - hoạt động của Hội đưa công tác tổ chức, hoạt động vào nề nếp, chất
lượng, chú trọng phát triển Hội viên và tổ chức cơ sở.
1.Sau đại hội lần thứ 2, Ban lãnh đạo Hội đã trừn cầu ý kiến trong Ban chấp
hành, quyết định thành lập, củng cố, bổ nhiệm nhân sự các ban chuyên trách, gồm:
-Ban Chuyên môn;
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-Ban Tổ chức - Xây dựng Hội;
-Ban Kiểm tra;
-Văn phòng;
-Ban Thi đua - Khen thưởng;
-Hội đồng cố vấn;
-Thành lập và ra mắt Câu lạc bộ dưỡng sinh gồm 24 thành viên trực thuộc Hội
VTCT Quảng Nam theo sự cho phép của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh
Quảng Nam tại Công văn số 624/SVHTTDL-NVTDTT, ngày 19/4/2018 v/v “thống
nhất chủ trương thành lập CLB Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi tỉnh Quảng
Nam”;
2. Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành duy trì họp định kỳ theo Quy chế tổ chức, hoạt
động của Hội. Chấp hành tốt điều lệ; tổ chức các hoạt động theo kế hoạch, chương
trình công tác đã đề ra.
3. Tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh, hướng dẫn cơ sở việc chấp hành Thông tư
18/2011/TT-BVHTTDL, ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
“Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở”;
Theo đó, Ban lãnh đạo và các Ban chuyên môn của Hội đã tiến hành làm việc,
kiểm tra công tác tổ chức cơ sở tại huyện Duy Xuyên với 6 CLB.
Trong năm đã thành lập 3 câu lạc bộ mới:
- CLB VCT xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức;
- CLB VCT xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn;
- CLB VCT Hồ Tấn Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ;
- CLB Kỳ Sơn Đại Lộc được “nâng cấp” thành Võ đường Kỳ Sơn Đại Lộc.
Qua kiểm tra, theo dõi, hiện nay toàn tỉnh có 47 CLB/Võ đường duy trì hoạt
động thường xuyên, gồm:
-Huyện Núi Thành: 02
-Thành phố Hội An: 10
-TP Tam Kỳ:
07
-Huyện Đại Lộc:
02
-Huyện Phú Ninh: 02
-Huyện Nông Sơn: 01
-Huyện Thăng Bình: 02
-Huyện Hiệp Đức:
04
-Huyện Quế Sơn:
02
-Huyện Tiên Phước: 01
-Huyện Duy Xuyên: 06
-Huyện Bắc Trà My: 01
-Thị xã Điện Bàn: 06
4.Ở cơ sở, hầu hết các Võ đường có bề dày truyền thống thường xuyên duy trì,
tổ chức các hoạt động “giỗ Tổ”, Lễ kỷ niệm v...v...đã làm tốt công tác giáo dục truyền
thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào dân tộc, tinh thần nhân
văn - thượng võ...trong môn sinh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống trong giới trẻ...
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Đây là những hoạt động được Hội động viên, khuyến khích và tiếp tục duy trì,
nhân rộng.
5. Hội VTCT tỉnh đã chủ động làm việc và tham mưu với lãnh đạo Sở Văn hóa,
thể thao và Du lịch tỉnh về những nội dung liên quan đến việc tổ chức đưa Võ cổ
truyền vào trường học trong tỉnh.
Đã tham mưu nội dung lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và phát biểu
tham luận tại Hội nghị đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể
thao trong trường học do Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Quảng Nam tổ chức, qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có sự chỉ đạo chặc chẽ
và phong trào dạy võ cổ truyền trong trường học đã được phát huy và nhân rộng,
thành phố Tam Kỳ, huyện Hiệp Đức đã có 100% các trường tiểu học và THCS thực
hiện đưa võ cổ truyền vào giảng dạy theo tinh thần công văn 6311 ra ngày 11/8/2015
của Chính phủ, đáng ghi nhận là 100% trường Trung học cơ sở và Tiểu học trên địa
bàn thành phố Tam Kỳ có CLB võ cổ truyền.
Một số phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức hội thi Võ cổ truyền cấp Tiểu học và
Trung học cơ sở như: Thành phố Tam Kỳ, Quế Sơn, Thăng Bình...
II.2. Về công tác chuyên môn:
Với sự năng động, sáng tạo, quyết tâm cao của Ban lãnh đạo và sự thống
nhất cao trong Ban chấp hành, công tác chuyên môn của Hội năm qua đã có
những chuyển biến tích cực.
*Cấp Tỉnh:
1.Tổ chức tập huấn chuyên môn lần III từ ngày 14 đến ngày16/7/2018/ tại Điện
Bàn, gồm các nội dung:
- Lý thuyết về Luật thi đấu Võ thuật cổ truyền (sửa đổi) ;
- Quy chế chuyên môn (sửa đổi);
- Y võ về sơ cấp cứu trong huấn luyện và thi đấu;
-Thực hành các bài quyền: Phong hoa đao, Song tuyết kiếm, Bát quái côn….
Khóa tập huấn có 59 học viên của 19 đơn vị tham gia. Các đơn vị có số lượng
học viên tham gia tốt như: Long Xà, Hoàng Minh (Điện Bàn), Dương Kỳ (Hiệp Đức),
Hữu Toàn Tam Thành (Phú Ninh).
2. Tổ chức Thi thăng cấp đai 9-14 lần thứ XII vào ngày 17/7/2018 tại Điện
Bàn, với 181thí sinh của 22 đơn vị tham gia. Các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia
nhiều như: Đại Cường (Đại Lộc), Hoàng Minh, Lâm Nghĩa Môn (Điện Bàn)…
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3. Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Điện Bàn tổ chức thành công
Giải Trẻ và Thiếu niên lần thứ I từ ngày 05 -07/8/2018, với sự tham gia của 143VĐV
(52 nữ) đến từ 19 Câu lạc bộ, tranh 11bộ huy chương đối kháng, 22 bộ huy chương
Hội thi và 02 bộ huy chương đấu luyện.
Kết quả Nhất toàn đoàn CLB VCT Hiệp Đức, Nhì toàn đoàn Quế Sơn, Ba toàn
đoàn Hội An.
4. Đã giới thiệu 08 võ sư, trợ giáo tham gia Tập huấn trọng tài thi quyền , 63
trợ giáo, võ sư thi thăng cấp đai do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức
tại Đà Nẵng.
5.Hội VTCT tỉnh phối hợp tổ chức tốt đội hình tham gia khai mạc Đại hội
TDTT tỉnh; tổ chức thành công giải Võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh; vận động viên
ở cơ sở đã tham gia tốt giải Võ cổ truyền tại Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2018.
6. Có 3 trọng tài được Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt nam triệu tập và 2
trọng tài được Liên đoàn VTCT Việt nam triệu tập làm nhiệm vụ tại giải Thế giới võ
cổ truyền Việt Nam lần thứ 2, năm 2018 và giải Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018.
Được biết, các trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
7. Phối hợp với Sở GDĐT, Sở VHTT&DL cử các thành viên trong ban chấp
hành tham gia lớp tập huấn Võ cổ truyền trong trường học do Bộ GDĐT, Bộ
VHTT&DL , Tổng cục TDTT và Liên đoàn VTCT Việt Nam tổ chức trong năm 2018
tại Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế..
Cử 3 võ sư cao cấp, võ sư hỗ trợ cho Sở GDĐT tổ chức tập huấn Võ cổ truyền
trong trường học toàn tỉnh;
Phối hợp xây dựng điều lệ giải Võ cổ truyền tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm
2019.
8.Trong chương trình phối hợp, hỗ trợ chuyên môn cho ngành Giáo dục đưa võ
cổ truyền vào học đường, Hội đã cử tổ trọng tài gồm 5 thành viên tham gia hỗ trợ tốt
cho giải Võ cổ truyền tại Hội thi thể thao ngành Giáo dục thành phố Tam Kỳ năm
2018
9.Ra mắt trang web của Hội (vocotruyenquangnam.vn) đúng với chức năng,
phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thông tin của Hội.
*Ở cơ sở:
1. Các Chi hội, Câu lạc bộ đã tổ chức thi đai đẳng cấp cơ sở đúng theo quy chế
chuyên môn, nhiều đơn vị thực hiện tốt qui định báo cáo và mời đại diện lãnh đạo,
Ban kiểm tra Hội về tham dự, kiểm tra, theo dõi. Như Chi hội VTCT Điện Bàn, Võ
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đường Hữu Toàn (Tam Kỳ), CLB VCT(Dương Kỳ (Hiệp Đức) , CLB VCT Quế Sơn,
CLB Việt Võ đạo (Thăng Bình), CLBVTCT Duy Xuyên...
2. Câu lạc bộ võ cổ truyền Hiệp Đức duy trì, tổ chức tốt giải giao hữu võ cổ
truyền lần thứ VI năm 2018 tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức.
3. Câu lạc bộ võ thuật Hồ Tấn Phú Ninh và Câu lạc bộ Kỳ Sơn Quế Sơn tham
gia biểu diễn góp phần thành công lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần
thứ VIII năm 2018.
4. Võ phái KỲ SƠN Quảng Nam tham gia “LIÊN HOAN TINH HOA VÕ VIỆT
QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018” tại Nha Trang, Khánh Hòa do Liên đoàn
Võ thuật cổ truyền Việt Nam tổ chức với 04 vận động viên dự thi 04 bài quyền bản
môn và đều đạt huy chương vàng, gồm: Roi ngũ môn phá trận,Song tô, Láo Mai
quyền và Ngọc Trản quyền.
Đây là kết quả đáng trân trọng của Võ phái Kỳ Sơn Quảng Nam nói riêng và của
làng võ Quảng Nam nói chung.
II.3.Công tác thanh tra – kiểm tra:
1. Ban Kiểm tra đã phát huy được vai trò tham mưu cho Chủ tịch Hội nhiều
vấn đề về công tác tổ chức, quản lý hoạt động của phong trào VCT tại cơ sở.
2. Ban Kiểm tra cũng đã chủ động xây dựng chương trình làm việc; thường
xuyên kiểm tra các hoạt động tập luyện, thi thăng cấp đai ở cơ sở.
II.4. Công tác tài chính:
-Xây dựng và triển khai Quy chế Chi tiêu nội bộ được tập thể Ban chấp hành
đồng thuận thực hiện.
-Nguồn thu chủ yếu là từ việc thu lệ phí thi đai đẳng và tập huấn chuyên môn
-Việc quản lý có sổ sách thu chi, chứng từ, được kiểm tra định kỳ. Việc kiểm
tra sổ sách và tiền mặt được giao cho Ủy ban kiểm tra Hội.
III. Đánh giá chung:
Nhìn chung, với sự cố gắng, nỗ lực và sự đoàn kết, thống nhất cao trong
BCH, năm 2018 công tác Hội và phong trào võ thuật cổ truyền của tỉnh đã có
những bước chuyển biến tích cực từ công tác tổ chức đến chuyên môn; từ việc
tham gia các hoạt động lớn đến phong trào ở cơ sở có nhiều khởi sắc, Hội đã làm
được nhiều việc, đạt kế hoạch đề ra, song, vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế
cần phải khắc phục, điều chỉnh để thời gian tới đạt kết quả cao hơn, đó là:
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1. Đôi lúc, việc chấp hành Quy chế, qui định, nhiệm vụ được giao của của một
vài cá nhân BCH chưa tốt ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
2.Một số cơ sở không nắm được các qui định của cơ quan cấp trên về công tác
tổ chức, hoạt động...do đó khó quản lý, điều hành.
3.Thông tin liên lạc hai chiều giữa Ban chấp hành và các Câu lạc bộ còn chậm
trễ. Một số CLB không chấp hành nghiêm các công văn, thông báo của Hội triển khai.
4. Một số ban chuyên trách chậm triển khai phân công, phân nhiệm, thậm chí
có Ban năm qua chưa họp lần nào...do đó, chưa tham mưu tốt và chưa kịp thời cho
lãnh đạo Hội để xử lý, điều hành các hoạt động.
B. Kế hoạch hoạt động năm 2019:
I.Công tác tổ chức-xây dựng Hội:
1.Kiểm điểm, đánh giá hoạt động của các Ban chuyên trách của Hội để kịp thời
điều chỉnh để hoạt động có hiệu quả.
2.Tập trung củng cố tổ chức cơ sở của Hội: Củng cố các Chi hội đã thành lập,
thành lập các Chi hội ở những địa phương đủ điều kiện.
3.Thống nhất một số nội dung cần điều chỉnh của Điều lệ Hội để trình UBND
tỉnh, Sở Nội vụ phê duyệt.
3.Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh các CLB ở cơ sở; rà soát, thống kê số lượng các
CLB đang hoạt động và người tham gia tập luyện Võ cổ truyền trong toàn tỉnh.
II. Công tác chuyên môn:
1. Tổ chức 2 lớp tập huấn chuyên môn theo định kỳ.
2. Tổ chức 2 đợt thi thăng cấp đai 9-14 theo định kỳ.
3. Đăng cai tổ chức Tập huấn các bài võ cổ truyền đưa vào trường học và thi
thăng đai cấp Liên đoàn tại Quảng Nam vào tháng 4/2018.
4. Phối hợp với Sở Giáo dục –Đào tạo trong các hoạt động năm 2019: Hội khỏe
Phù Đổng, tập huấn Võ cổ truyền...
5. Phối hợp với Trung tâm VHTT Duy Xuyên tổ chức Võ đài giao hữu “Lệ Bà
Thu Bồn lần I” tại Duy Xuyên.
6. Tổ chức Giải võ cổ truyền các CLB tỉnh Quảng Nam lần thứ II.
7. Tổ chức Hội nghị BCH giữa nhiệm kỳ.
8.Hỗ trợ, động viên các đơn vị tổ chức các hoạt động,các giải đấu nhằm đẩy
mạnh phong trào ở cơ sở.
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9.Tham gia các hoạt động do Liên đoàn VTCT, ngành, địa phương tổ chức.
C.Đề xuất, kiến nghị:
1. Đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và du lịch có kế hoạch xây dựng lại bộ môn thi
đấu quyền để tham gia các giải quốc gia, khu vực. Đây là nội dung thi đấu mà võ cổ
truyền Quảng Nam có nhiều tiềm năng, thực lực nhưng thời gian qua chưa được quan
tâm.
2. Đề nghị Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam , Sở Văn hóa, thể thao và Du
lịch xét, khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân như sau có thành tích năm 2018 (Xin
được gửi hồ sơ đề nghị sau khi hội nghị BCH vào cuối năm 2018)
Nơi nhận:
-Liên đoàn VTCT Việt Nam;
-Sở Nội vụ Quảng Nam;
-Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quảng Nam;
-Các UVBCH khóa II;
-Lưu VP

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Võ sư TRẦN HỮU NGỮ

*Ghi chú: Kính gửi riêng BCH Hội nhiệm kỳ 2:
Theo chương trình hoạt động năm 2018, Ban lãnh đạo Hội họp thường kỳ
tháng 12/2018 thống nhất kế hoạch một số hoạt động từ nay đến tết nguyên đán Tân
Hợi như sau:
1.Tổ chức thi nâng đai đẳng cấp Tỉnh từ cấp 9 đến cấp14, lần thứ 23 (lần 2 năm
2018) chuyển đến ngày 20/01/2019; Ban chuyên môn đang xây dựng Kế hoạch gửi
BCH và cơ sở, nhận được KH, đề nghị triển khai thực hiện tốt để kỳ thi đạt kết quả.
2.Hội nghị BCH, tổng kết công tác năm 2018 vào ngày 27/01/2019, để khỏi
chiếm nhiều thời gian phát biểu tại Hội nghị, đề nghị các UVBCH cố gắng góp ý kiến
Dự thảo báo cáo này qua điện thoại, zalo, email đến Thư ký hoặc Chủ tịch Hội, hoặc
gửi bằng văn bản về văn phòng Hội để tổng hợp.
Mục 2 trong ghi chú này xin được thay cho Giấy triệu tập Hội nghị BCH!
Xin chân thành cảm ơn!

