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     THÔNG TRI TRIỆU TẬP 

Hội nghị Ban chấp hành Hội võ thuật cổ truyền 

tỉnh Quảng Nam NK II, lần thứ ba. 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam lần thứ II, 

nhiệm kỳ 2017 - 2022 và yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Võ thuật cổ 

truyền của tỉnh Quảng Nam năm 2018, Ban lãnh đạo Hội võ thuật cổ truyền tỉnh 

Quảng Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam 

NK II, lần thứ ba, như sau: 

I.Thời gian, địa điểm: 

1.Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2018 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng 

Nam.   (Số 02, Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 

II. Thành phần: 

1. Ban chấp hành Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ II. 

2. Đại biểu mời: 

- Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Thể dục - thể thao Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Quảng Nam;  

- Đại diện lãnh đạo Trường Nghiệp vụ năng khiếu tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Karate tỉnh Quảng Nam;  

- Chủ tịch Hội đồng cố vấn BCH Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam. 

 III.Nội dung: 

1.Đánh giá, rút kinh nghiệm các hoạt động từ sau đại hội đến hết năm 2017. 

 2. Góp ý dự thảo, thống nhất ban hành các văn bản sau: 

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chấp hành nhiệm kỳ II (sửa đổi) 

 - Quy chế chi tiêu nội bộ của Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam. 



 - Quy chế thi đua, khen thưởng của Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam. 

 - Một số nội dung liên quan khác. 

 Ban lãnh đạo Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam đề nghị các Ủy viên 

Ban chấp hành tập trung nghiên cứu các văn bản do Ban lãnh đạo Hội dự thảo (gửi 

kèm), nếu có ý kiến đóng góp thì chuẩn bị trước để phát biểu tại Hội nghị để Hội nghị 

thống nhất, ban hành. 

 Vậy, đề nghị toàn thể Ủy viên Ban chấp hành Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh 

Quảng Nam nhiệm kỳ II thực hiện tốt nội dung thông tri này. 

 Trân trọng! 

  

Nơi nhận:       TM. BAN LÃNH ĐẠO 
-Như trên;                    CHỦ TỊCH 

-Lưu 
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