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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: 09/KH-HVTCT                              Quảng Nam, ngày 25 tháng 11 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 
 Thi nâng đai đẳng cấp tỉnh lần thứ 15 

Căn cứ Qui chế quản lý chuyên môn của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt 
Nam và Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Nam; chương trình hoạt động của Hội 
VTCT tỉnh Quảng Nam năm 2019;  Ban lãnh đạo Hội xây dựng kế hoạch thi nâng 
đai, đẳng cấp tỉnh lần thứ 15 như sau: 

I.Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Đáp ứng yêu cầu được nâng đai, đẳng Võ cổ truyền Việt Nam của các Võ 
đường, Câu lạc bộ và võ sinh Võ cổ truyền trong tỉnh (Võ đường, Câu lạc bộ trong 
toàn tỉnh: sau đây viết tắt là đơn vị) theo qui chế quản lý chuyên môn của Liên đoàn 
VTCT Việt Nam và Hội VTCT Việt Nam tỉnh Quảng Nam.  

2. Yêu cầu:  

-Sau mỗi đợt thi nâng đai, các đơn vị tiếp tục triển khai tập luyện góp phần 
đẩy mạnh phong trào Võ cổ truyền ở cơ sở, xây dựng Hội VTCT tỉnh Quảng Nam 
ngày càng vững mạnh. 

-Hội cố gắng, tập trung tổ chức tốt công tác thi nâng cấp đai, đẳng; đáp ứng 
tốt nhất các yêu cầu của cơ sở, từng bước xây dựng, chuẩn hóa, thống nhất các nội 
dung qui định của Liên đoàn trong toàn tỉnh và nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giáo, 
huấn luyện viên, trọng tài, giám định trên địa bàn toàn tỉnh.  

II. Thời gian, địa điểm, đối tượng và tiêu chuẩn dự thi:  

1. Thời gian thi:  Ngày 29 tháng 12 năm 2019 (bắt đầu lúc 08h00) 

2. Địa điểm thi:  Nhà đa năng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam; 

        Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 

3. Đối tượng dự thi:  
- Các võ sinh, hướng dẫn viên, trợ giáo từ cấp 8 đến cấp 13 của các đơn vị 

trong tỉnh;  
 - Các võ sinh, vận động viên, hướng dẫn viên, trợ giáo của các đơn vị ngoài 

tỉnh, đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Quảng Nam có đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn và nguyện vọng dự thi.    
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4. Tiêu chuẩn dự thi: 

a. Có giấy chứng nhận đẳng cấp của cấp trước liền kề, đủ độ tuổi và đủ niên 
hạn để thi lên cấp liền trên theo Quy chế chuyên môn của Liên đoàn VTCT Việt 
Nam; 

b. Có đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; 
c. Được các đơn vị nơi đang sinh hoạt giới thiệu bằng văn bản; 
d. Đối với Vận động viên đối kháng từ trước đến nay chưa dự thi, chưa có giấy 

chứng nhận đẳng cấp thì áp dụng như sau: 
*Nếu thi vượt cấp lên trợ giáo cấp1 (1 đẳng - tương đương cấp 13 cũ) thì phải 

có Giấy chứng nhận (hoặc giấy tờ chứng minh đã có thượng đài) ít nhất 01 lần giải 
cấp tỉnh, đồng thời nộp lệ phí tương ứng với từng cấp trước đó đã không thi . 

*Nếu thi vượt cấp lên trợ giáo cấp 2 (2 đẳng - tương đương cấp 14 cũ) thì phải 
có Giấy chứng nhận ít nhất 01 huy chương cấp tỉnh, đồng thời nộp lệ phí tương ứng 
với từng cấp trước đó đã không thi. 

-Lưu ý: Những thí sinh có giấy chứng nhận đai, đẳng cấp liền trước do Liên 
đoàn/Hội VTCT tỉnh khác cấp mà không có sự giới thiệu của Hội VTCT tỉnh Quảng 
Nam để dự thi cấp đó thì không được dự thi lên cấp kế tiếp. 

           III.Nội dung và phương thức thi:  

1. Nội dung: 

a) Hệ thi quyền: 

-Thực hành: Mỗi thí sinh thi 01 bài quyền tay không và 01 bài quyền binh khí 
(trong đó gồm 01 bài tự chọn và 01 bài quy định). Khuyến khích thực hiện các bài 
mà Hội VTCT tỉnh Quảng Nam đã đưa vào tập huấn.  

- Lý thuyết: Thí sinh bốc thăm 2 đén 3 câu hỏi và trả lời vấn đáp. (Ban tổ chức 
gửi đề cương và đáp án đính kèm thông báo) 

b) Hệ thi đối kháng: 

-Thực hành:  

*Thí sinh thi bài xe đài tự chọn (trên 10 động tác); 

*Kỹ thuật sử dụng lăm-pơ, gồm: Các đòn đánh, đá lăm-pơ và cách cầm lăm-
pơ cho VĐV tập luyện; 

*Hướng dẫn cho 2 VĐV một tổ hợp đòn tấn công đối phương, đối phương 
phản công và 2 VĐV thực hiện. 

- Lý thuyết: Thí sinh bốc thăm 2 đến 3 câu hỏi và trả lời vấn đáp. (Ban tổ chức 
gửi đề cương và đáp án đính kèm thông báo) 
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2. Phương thức thi: 

- Thi thực hành:  Ban tổ chức sẽ tổ chức cho 02 giám khảo chấm cho một cấp 
thi và lần lượt từng thí sinh thực hiện nội dung thi.  

-Thi lý thuyết: Sau khi thi thực hành, thí sinh bốc thăm câu hỏi, có 05 phút để 
chuẩn bị, sau đó trả lời trực tiếp để giám khảo chấm.  

IV. Qui định về hồ sơ và lệ phí thi: 

1. Hồ sơ: 

-Đơn xin dự thi của cá nhân (theo mẫu 01) 

-Danh sách đoàn (theo mẫu 02). Có xác nhận của lãnh đạo đơn vị; 

-Giấy chứng nhận đẳng cấp (photo)... 

-02 ảnh thẻ 3x4 mặc võ phục, ghi họ tên, năm sinh, đơn vị, cấp dự thi lên sau 
ảnh; 01 ảnh dán kỹ và 01 ảnh dán hờ vào Đơn xin dự thi. (Ảnh được cắt cân đối) 

-Thí sinh thi lên cấp 13, 14 phải có bản sao Chứng minh nhân dân. 

-Tất cả hồ sơ bỏ vào 1 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ: 

*HỌ VÀ TÊN :.................................................................................................. 

*ĐƠN VỊ: .......................................................................................................... 

*CẤP DỰ THI: ................................................................................................. 

*ĐIỆN THOẠI: ................................................. (Nếu có) 

*ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: ........................................................................................ 

*HỒ SƠ GỒM CÓ: ..................................................................... 

*Lưu ý:  

*1.Những thí sinh đang làm công tác huấn luyện, trợ giáo tại các đơn vị 
mà chưa dự thi lần nào, nếu có nhu cầu thi thì có thể đăng ký dự thi với điều 
kiện phải có Giấy giới thiệu của đơn vị đang huấn luyện và xác nhận của Phòng 
Văn - Thông tin hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố, huyện, thị và 
phải nộp lệ phí vượt cấp, cụ thể như sau: 

-Từ 25 tuổi trở lên được dự thi đến trợ giáo cấp I (đẳng - cấp 13 cũ)  

-Từ 30 tuổi trở lên, được dự thi đến trợ giáo cấp II (2 đẳng - cấp 14 cũ)  

*2. Các thí sinh chưa đủ 16 tuổi: (tính theo năm) Không được thi lên cấp trợ 
giáo cấp 1 (1đẳng - cấp 13 cũ) kể cả hệ thi quyền và hệ thi đấu kháng.  
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*3. Các thí sinh đến từ các đơn vị ngoài tỉnh: Phải có giấy giới thiệu của 
Liên đoàn/Hội võ thuật cổ truyền; Trung tâm VH-TT, Trung tâm TDTT cấp tỉnh 
hoặc Sở VHTT&DL của tỉnh/thành đó. 

2. Lệ phí:  Căn cứ theo “Quy chế quản lý chuyên môn” năm 2016 của Liên 
đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và ý kiến thống nhất của Ban chấp hành Hội 
VTCT tỉnh Quảng Nam, mức lệ phí dự thi cho từng cấp thi như sau: 

2.1. Lệ phí cho các cấp thi: 

- Thi lên cấp   9   : 150.000đ             - Thi lên cấp 12    : 240.000đ; 

- Thi lên cấp 10   : 180.000đ             - Thi lên cấp 13    : 270.000đ; 

- Thi lên cấp 11   :  210.000đ             - Thi lên cấp 14    : 300.000đ; 

2.2. Lệ phí thi vượt cấp: 

     Nếu thi vượt cấp thì phải nộp lệ phí tương ứng với từng cấp trước đó đã không 
thi. 

V.Thời gian đăng ký, nộp và kiểm tra hồ sơ: 

1. Thời gian đăng ký: Từ nay đến ngày 20/12/2019 

-Danh sách đăng ký dự thi (mẫu 2) gửi về Võ sư cao cấp Phan Phước Hoài, 
Thư ký Hội: Email kysonvohiep@gmail.com chậm nhất đến ngày 20/12/2019 để 
tổng hợp trước. 

2. Thời gian nộp hồ sơ, lệ phí, kiểm tra hồ sơ: 

2.1.Mời các trường đoàn vào lúc 08h00 ngày 22 /12/2019 đến tại trụ sở của 
Hôị VTCT tỉnh Quảng Nam - Lô C192 Trần Phú nối dài, phường Tân Thạnh, thành 
phố Tam Kỳ để dự họp, triển khai một số nội dung yêu cầu, nộp hồ sơ và lệ phí thi. 

2.2. Thu nhận, kiểm tra hồ sơ, thu lệ phí: 

Giải quyết dứt điểm công tác hồ sơ, lệ phí xử lý các vướng mắc (nếu có) trong 
ngày 22 tháng 12 năm 2019; nếu đơn vị nào không đến dự họp và nộp hồ sơ, lệ phí 
trong ngày 22/12/2019 coi như không dự thi, BTC không giải quyết bất cứ trường 
hợp nào sau ngày 22/12/2019. 

VI. Tổ chức thực hiện: 

Ban lãnh đạo Hội quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo và phân 
công nhiệm vụ cụ thể (có văn bản kèm theo) 

1. Điều hành chung: Võ sư Trần Hữu Ngữ - Chủ tịch Hội; 

2. Phụ trách công tác tổ chức thi: Công tác hồ sơ và điều kiện tổ chức thi:  

VSCC Trần A Hồng - PCT kiêm trưởng Ban tổ chức - xây dựng Hội;  
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3. Phụ trách chuyên môn của kỳ thi: 

Đề cương ôn tập và đáp án cho thí sinh; Nội dung thi, công tác giám khảo và 
kết quả thi: VS Trương Văn Nguyên Vũ - PCT kiêm trưởng ban chuyên môn Hội; 

4. Phụ trách công tác Văn phòng: Thu lệ phí, các điều kiện cơ sở vật chất 
và thư ký, tổng hợp: VSCC Phan Phước Hoài - UVTK, phụ trách Văn phòng Hội;  

5. Công tác kiểm tra: Ban kiểm tra của Hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
từ khi kế hoạch này được ban hành cho đến khi hoàn thành công tác cấp giấy chứng 
nhận kết quả thi cho thí sinh. 

VII. Những quy định khác: 

- Trang phục Giám khảo, thí sinh dự thi đúng theo Quy chế chuyên môn của 
Liên đoàn VTCT Việt Nam.   

- Để kỳ thi được nghiêm túc, yêu cầu tất cả thí sinh dự thi phải có mặt đầy đủ, 
nghiêm túc từ khai mạc đến bế mạc, cấp giấy chứng nhận, không được tự ý vắng 
mặt. Các trưởng đoàn tổ chức quản lý, điều hành, nhắc nhở các thành viên trong đoàn 
thực hiện tốt quy chế thi và yêu cầu của Ban tổ chức. 

Đề nghị các  các Chi hội VTCT thông báo cho các đơn vị, huấn luyện viên Võ 
Cổ truyền tại địa phương được biết để có kế hoạch tham gia tốt kỳ thi. 

 Các đơn vị có ý kiến trao đổi thêm, liên hệ:  

*Võ sư Trương Văn Nguyên Vũ:  PCT Hội,    ĐT: 0985272490 

*VSCC Phan Phước Hoài:            Thư ký Hội, ĐT: 0985342321 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng cấp đai lần thứ 15 (năm 2019) của 
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 để kỳ thi đạt kết quả tốt đẹp! 

 Nơi nhận:                                                                                                                 
    -Như trên; 
    -Sở VHTT&DL (để báo cáo) 
   - Các ban Hội VTCT tỉnh (để thực hiện) 
   - Phòng Văn hóa -Thông tin; Trung tâm 
VH -Thể thao; Trung tâm VH-TT- Truyền 
thông các huyện, thị xã, thành phố:(Phối 
hợp) 
    -Lưu Vp                                                                      

                        TM.BAN CHẤP HÀNH                                                    
               CHỦ TỊCH

                        Võ sư TRẦN HỮU NGỮ                 


