
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
 
 

Số:           /SVHTT-QLTDTT 
 

V/v giới thiệu các Wedsite hướng dẫn tập 

luyện các bài tập thể dục thể thao tại nhà, 

phòng chống Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày          tháng      năm 2021 

 

          
           Kính gửi: Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

 

Ngày 01 tháng 9 năm 2021, Tổng cục Thể dục thể thao ban hành văn bản 

số 1179/TCTDTT-TDTTQC về việc giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập 

luyện các bài tập thể dục thể thao.  

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo đến Phòng Văn hóa Thông tin các 

huyện, thị xã, thành phố biết và giới thiệu đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị và 

người dân trên địa bàn truy cập các bài tập thể dục thể thao và áp dụng cho việc 

luyện tập, rèn luyện sức khỏe hàng ngày. 

1. Trang tin điện tử Tổng cục Thể dục thể thao: http://www.tdtt.gov.vn 

2. Trang youtube Tổng cục Thể dục thể thao: 

https://youtube.com/channel/UCHP6EuX5yNnixa4cd2Zr60w 

3. Trang Facebook Tổng cục Thể dục thể thao:  

https://www.facebook.com/tongcuctheducthethao. 

4. Trang tin Thể thao cho mọi người. www.thethaochomoinguoi.com 

5. Tạp chí điện tử Thể thao: https://thethaovietnamplus.vn/ 

6. Trang tin Tạp chí thể thao: https://tapchithethao.vn/ 

7. Chuyên trang hướng dẫn tập luyện Thể dục thể thao:     

http://huongdantapluyen.tdtt.gov.vn 

Sở Văn hóa và Thể thao kính đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban giám đốc; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm HL&TĐ TDTT; 

- Trung tâm VHTT-TT các huyện, thị xã, tp; 
- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 

 

 

Huỳnh Đức Dũng 
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