
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /SVHTTDL-QLTDTT 
V/v giới thiệu địa chỉ truy cập  

hướng dẫn tập luyện các bài tập  

thể dục thể thao 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Tuyên Quang, ngày 10 tháng 09 năm 2021 

          
 

 

  Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Văn bản số 1179/TCTDTT-TDTTQC ngày 01/9/2021 của Tổng cục 

Thể dục thể thao về việc giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập 

thể dục thể thao, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài 

liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19 và tài liệu hướng dẫn tập 

luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc 

điểm ngành nghề trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao, cụ thể như sau: 

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, Thể thao và Du lịch giới thiệu và đề nghị các cơ quan (tại mục 

Kính gửi) chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để cán bộ, đảng viên, người lao 

động và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, tích cực tập luyện thể dục thể thao, nâng 

cao thể lực, phòng chống bệnh tật. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Tổng cục TDTT; 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc sở (tuyên truyền); 
- Các phòng VHTT; trung tâm VHTT&TT 
huyện, thành phố (tham mưu thực hiện); 
- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hòa 
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