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Ninh Bình, ngày        tháng 9  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

-  Các liên đoàn, hội thể thao thuộc tỉnh. 
 

Ngày 01/9/2021 Tổng cục Thể dục thể thao đã 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. 

Để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng 

thời hướng dẫn cán bộ, nhân dân trong tỉnh các phương pháp vận động, duy trì nền 

nếp, thói quen luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao 

sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật, góp phần xây dựng con 

người Việt Nam phát triển toàn diện. Sở Văn hóa và Thể thao giới thiệu địa chỉ 

Chuyên trang hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao tại nhà, phòng chống Covid-19 

và các 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, 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 và Thể thao tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, các liên đoàn, hội thể thao thuộc tỉnh nghiên cứu và triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Minh 
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