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   UBND TỈNH QUẢNG NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI VÕ THUẬT CỔ TRUYỀN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        Số: 13 /TB-HVTCTQN                             
                            Quảng Nam, ngày 20 tháng 02 năm 2019 

 
THÔNG BÁO 

Tập huấn Trọng tài, giám định, giám khảo Võ cổ truyền tỉnh Quảng Nam  
năm 2019 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam lần 
thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022; (Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam: sau đây gọi 
tắt là Hội); Chương trình hoạt động của Hội VTCT Quảng Nam năm 2019; 

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của phong trào Võ cổ truyền tỉnh Quảng Nam; 
tạo điều kiện cho lực lượng võ sư, chuẩn võ sư, trợ giáo, trọng tài Võ cổ truyền Việt 
Nam các đơn vị, địa phương nắm bắt, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về nội 
dung Luật thi đấu (sửa đổi) của Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam; trước mắt, 
tham gia điều hành tốt giải Võ thuật cổ truyền tranh cúp “ Bà Thu Bồn “ huyện Duy 
Xuyên tỉnh Quảng Nam năm 2019; 

Ban Lãnh đạo Hội thống nhất kế hoạch tổ chức tập huấn trọng tài, giám định, 
giám khảo Võ cổ truyền năm 2019 như sau: 

1.Thời gian khai mạc lớp tập huấn : 08 giờ 00’ ngày 10/3/2019  

2.Địa điểm : Tại Trường Năng khiếu nghiệp vụ tỉnh Quảng Nam 

(Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) 

1.Nội dung: 

Tập huấn Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam do Liên đoàn võ thuật cổ truyền 
Việt Nam ban hành ngày 09 thang 9 năm 2016. Trong đó có nội dung thi đấu đối 
kháng và phương pháp trọng tài, giám định cùng nội dung thi đấu quyền thuật (biểu 
diễn) và phương pháp giám khảo, mục đích nâng cao trình độ cho lực lượng trọng tài 
do Hội VTCT tỉnh Quảng Nam điều động điều hành các giải đấu. 

2.Đối tượng, số lượng tham gia: 

- Các võ sư, chuẩn võ sư, huấn luyện viên, trợ giáo cấp 3 (cấp 15 cũ) trở lên tự 
nguyện đăng ký tham gia tập huấn với Ban tổ chức. 

- Mỗi đơn vị cử ít nhất 02 (hai) người. 

 3.Kinh phí: 

-  - Đi lại, ăn ở: Các thành viên, các đơn vị tự lo. 

 - Lệ phí tổ chức: Mỗi người tham gia lớp tập huấn nộp khoản lệ phí: 200.000đ 



2 
 

 - Tài liệu: Mỗi tập  30.000đ (Tài liệu in có màu sắc; tùy theo yêu cầu, các đơn 
vị đăng ký số lượng cụ thể để Ban tổ chức chuẩn bị in sao) 

4.Trang phục, trang bị: 

- Trang phục: Trang phục trọng tài đúng theo Quy chế chuyên môn của Liên 
đoàn VTCT Việt Nam .  

5.Kiểm tra và cấp chứng nhận trọng tài : 

Ban tổ chức sẽ tổ chức kiểm tra và cấp chứng nhận tại buổi tổng kết, bế mạc 
cho các cá nhân tham dự và đạt yêu cầu về chuyên môn. 

6.Thông tin, thông báo: 

-Đề nghị các đơn vị triển khai, đăng ký cụ thể cho Ban tổ chức để có cơ sở báo 
cáo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan ở các 
huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

-Thời gian đăng ký: Chậm nhất, vào ngày 07/3/2019. 
-Hình thức đăng ký: 
*Đăng ký trước để tổng hợp, có cơ sở chuẩn bị, theo số điện thoại hoặc email:  

+Võ sư cao cấp Phan Phước Hoài -  Thư ký Hội, ĐT: 0985342321; 
                                                       Email: kysonvohiep@gmail.com 
+ Võ sư : Trương Văn Nguyên Vũ – PCT Hội,  ĐT: 0985272490;  

       Email: vutruongqs.tg@gmail.com 
 *Đăng ký bằng văn bản, gửi về: Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam - Lô 
C192 Trần Phú nối dài, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Hội võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam, đề nghị các thành viên Ban chấp hành, 
các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện tốt để khóa tập huấn đạt kết quả tốt đẹp! 

 
                                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH 
 Nơi nhận:                                                                                               KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 
   -Sở VHTT&DL (để báo cáo) 

-Các ban, UVBCH  Hội VTCT tỉnh  (để thực hiện) 
-Các đơn vị trong toàn tỉnh 
-Lưu VT 
 
 

 
                 Võ sư Trương Văn Nguyên Vũ  


