
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO 

 

Số:  151 /TDTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
             

                Quận 1, ngày 21 tháng 9 năm 2017 

V/v bổ sung nôị dung và thay đổi thời gian  

  tổ chức giải Cầu mây Thể thao Hoc̣ sinh  

        quâṇ 1 năm hoc̣ 2017 - 2018 

 
  Kính gửi:  

  - Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn quận 1; 

        - Giáo viên Thể dục các trường trên địa bàn quận 1. 

 
 Căn cứ Điều lê ̣ số 5418/LT-VHTT&GDĐT, ngày 08 tháng 9 năm 2017 của      

Sở Văn hóa và Thể thao - Sở Giáo duc̣ và Đào taọ về Điều lê ̣giải Thể thao Hoc̣ sinh 

thành phố Hồ Chí Minh năm hoc̣ 2017 - 2018. 

 Căn cứ Điều lệ số 05/ĐL-TDTT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Trung tâm      

Thể dục Thể thao quận 1 về Điều lệ Thể thao hoc̣ sinh quận 1 năm học 2017 – 2018. 

 Nhằm chuẩn bi ̣ lưc̣ lươṇg thi đấu giải Cầu mây Thể thao Hoc̣ sinh thành phố    

Hồ Chí Minh năm hoc̣ 2017 - 2018 đaṭ đươc̣ thành tích tốt nhất, nay Ban tổ chức giải   

Thể thao Hoc̣ sinh quận 1 thông báo bổ sung thêm nôị dung thi đấu và thay đổi thời 

gian tổ chức giải Cầu mây Thể thao Hoc̣ sinh quâṇ 1 năm hoc̣ 2017 - 2018 như sau: 

 1. Bổ sung thêm nôị dung thi đấu: bổ sung thêm nôị dung thi đấu đồng đôị cho 

cấp tiểu hoc̣ (bao gồm 03 vâṇ đôṇg viên chính thức, 02 vâṇ đôṇg viên dư ̣bi)̣. 

 2. Thay đổi thời gian tổ chức: 

 - Thời gian nôp̣ danh sách thi đấu: ngày 15 tháng 01 năm 2018. 

 - Thời gian hop̣ bốc thăm: vào lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2018 taị 

Trung tâm Thể duc̣ Thể thao quâṇ 1 (phòng hop̣ lầu 3). 

 - Thời gian thi đấu: từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 01 năm 2018 taị sân Cầu mây 

Câu lac̣ bô ̣ Thể thao Tao Đàn, điạ chỉ số 01 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến 

Thành, quâṇ 1. 

 3. Mọi thông tin xin liên hê ̣Ông Huỳnh Chí Cao, Trưởng bô ̣môn Cầu mây 

quận 1, điện thoại: 0907.153.339. 

 Trung tâm Thể dục Thể thao quận 1 rất mong Ban Giám hiệu, Giáo viên Thể dục 

các trường tạo điều kiện và giúp đỡ các em học sinh tham dự giải theo các nôị dung   

bổ sung và thời gian thay đổi như trên. 

 Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Phòng Nghiệp vụ; 

- Ban Giám hiệu các trường quận 1; 

- Giáo viên Thể dục các trường quận 1; 

- Trưởng bộ môn Cầu mây quận 1; 

- Lưu. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Tiêñ Nghiêm Minh 

 


