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CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Ti)do-Hnh phüc 

   

So: /SVHTTDL-QLTDTT 
V/v giâi thiu dja chi truy cp 
huOng dan tp 1uyn các bài tp 

the dye the thao 

Dá'k Nong, ngày tháng 9 nàm 2021 

KInh gui: 
- Cac Sâ, Ban, ngành cap tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thành phô. 

Thirc hin K hoich s6 2796/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 8 näm 2021, B 
Van hóa, The thao Va Du ljch ban hãnh ye vic hu6ng dn toân dan tp 1uyn the 
due the thao nãng cao sue khôe, phát triên tarn vóc, the hrc, phông, chông bnh tt 
giai dotn 202 1-2025. 

Nhm h trçi các dn vj, dja phi.rcing kt ni Chuyên trang hthng dn tp 
1uyn the dye the thao, S& Van hóa, The thao và Du ljch giâi thiu dja clii cung cap 
thông tin, tài lieu, các bãi tpthé dye ti nhà, phông chông Covid-19. Tài !iu 
huung dan tp 1uyn the dc the thao phü hp vOi lira tuôi, giOi tInh, tInh trng sirc 
khôe, dtc diem ngành nghê trên các trang tin cüa Tong cyc The dye the thao va S& 
Van hóa, The thao và Du ljch nhu sau: 

1. Trang tin din tir Ting cyc Th dyc th thao: http://www.tdtt.gov.vn   

2. Trang youtube Tng cyc Th dyc th thao: 
https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w  

3. Trang Facebook Tng cyc Th dye the thao: 
https://www. facebook.corn/tongcuctheducthethao.  

4. Trang tin Th thao cho mci ngtthi. www.thethaochomoinguoi.com   

5. Tp clii din tü The thao: https://thethaovietnarnplus.vn/ 

6. Trang tin Tap chI th thao: https://tapchithethao.vnl.  

7. Chuyén trang huOng dn tp luyn Th dye th thao: 
http://huongdantapluyen .tdtt.gov.vn  
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8. Si Van hóa, Th thao và Du ljch tinh D.k Nông: 
http://svhttdl.daknong.gov.vn. 

Si Van hóa, Th thao và Du ljch trân trpng thông báo d các dcTn vi biêt, 
phôi hçip triên khai, thçrc hin./. 

Nc! n/ian: 
- Nhr trén; 
- Uy ban nhãn dan tink (báo cáo); 
- BCD phông, chông Covid-I9 tinh (báo cáo); 
- Ban Giám dôc SO (báo cáo); 
- Van phông SO'; 
- Liru: VT, QLTDTT. 
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Lê Ng9c Quang 
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