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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký kiểm tra tuyển chọn đầu vào Huấn luyện viên, Vận động viên  

Môn Thể dục Aerobic và Vận động viên đội Vovinam tỉnh Phú Yên năm 2020 

 

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Phú Yên Thông báo đăng 

ký kiểm tra tuyển chọn Huấn luyện viên, Vận động viên đội Aerobic và Vận động 

viên đội Vovinam tỉnh Phú Yên năm 2020. 

 Mục đích:  

- Nhằm tuyển chọn Huấn luyện viên, Vận động viên bổ sung lực lương vào đội 

Aerobic Phú Yên để tập luyện, thi dấu giải Vô địch Trẻ Thể dục Aerobic toàn quốc 

2020 và giải Vô địch thể dục Aerobic toàn quốc 2020; 

- Nhằm tuyển chọn, đào tạo Vận động viên Môn Vovinam Phú Yên để tập 

luyện và thi đấu các giải Vovinam toàn quốc, như sau: 

 I. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký kiểm tra, tuyển chọn: 

 1. Môn Aerobic: 

 a) Đối với Huấn luyện viên: 

 - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên; 

 - Bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, chuyên ngành Huấn luyện; 

 - Ưu tiên: Huấn luyện viên có đẳng cấp kiện tướng quốc gia bộ môn Aerobic 

và có kinh nghiệm huấn luyện. 

 b) Đối với Vận động viên, gồm 2 nhóm tuổi:  

 - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên; 

 - Lứa tuổi: Từ 8 tuối đến 11 tuổi (năm sinh 2012-2009) và lứa tuổi từ 15 tuổi 

đến 18 tuổi (năm sinh 2005-2002);  

- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện và thi đấu; 

- Ưu tiên: Các Vận động viên có thành tích trong các giải Aerobic hoặc Hip hop từ 

cấp Thành phố trở lên. 

2. Môn Vovinam:  

- Đối tượng tuyển chọn là vận động viên nhóm tuổi: Từ 12 tuối đến 15 tuổi 

(năm sinh 2005-2008) trên toàn tỉnh Phú Yên; 

- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện và thi đấu; 



- Ưu tiên: Các Vận động viên đã có thành tích cấp tỉnh môn Vovinam trong 

năm 2018 và 2019. 

 II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:  

 - Đơn xin làm việc (với Huấn luyện viên); 

- Có giấy khám sức khỏe (với Huấn luyện viên); 

 - Bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, chuyên ngành Huấn luyện(với 

Huấn luyện viên); 

- Bản sao CMND (với Huấn luyện viên);  

- Bản sao Giấy khai sinh và Hộ khẩu (có công chứng). 

 III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: 

1. Môn Aerobic: 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 26/6/2020. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 27/6/2020 đến ngày 28/6/2020. 

- Đề được hướng dẫn thông tin tuyển chọn chi tiết và các chế độ có liên quan 

khi được tuyển chọn vào đội Aerobic Phú Yên, liên hệ trực tiếp: Huấn luyện viên 

Trần Phương Hạnh, số điện thoại: 0396417839 để được giải đáp. 

2. Môn Vovinam: 

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 10/7/2020. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 18/7/2020 đến ngày 19/7/2020. 

- Đề được hướng dẫn thông tin tuyển chọn chi tiết và các chế độ có liên quan 

khi được tuyển chọn vào đội  Vovinam Phú Yên, liên hệ trực tiếp: Huấn luyện viên 

Phạm Văn Trí, số điện thoại: 0935967997 hoặc Huấn luyện viên Pham Minh Nhựt, 

số điện thoại: 0832132122. 

3. Địa điểm đăng ký và kiểm tra tuyển chọn: Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao Phú Yên.  

IV. Các chế độ chính sách có liên quan đến vận động viên khi được tập trung 

năm 2020: 

1. Đối với vận động viên được tập trung đào tạo lâu dài: 

- Tiền công: 650.000đồng/tháng 

- Tiền dinh dưỡng: 100.000đồng/ngày/vận động viên; 

- Được trang bị dụng cụ tập luyện và thi đấu. 

2. Đối với vận động viên tập trung tập huấn và thi đấu các giải trong 

năm 2020: 

- Tiền công: 650.000đồng/tháng/vận động viên 



- Tiền dinh dưỡng tập huấn: 100.000đồng/ngày/vận động viên 

- Tiền dinh dưỡng thi đấu: 200.000đồng/ngày/vận động viên 

- Được trang bị dụng cụ tập luyện và thi đấu. 

Thông báo này được niêm yết tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao Phú Yên và được thông báo công khai trên Đài Phát thanh truyền hình Phú Yên; Báo 

Phú Yên online; Wedsite: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (svhttdl.phuyen.gov.vn)./. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở VHTTDL (báo cáo);      PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Đài PTTH Phú Yên; 

- Báo Phú Yên online; 

- BGĐ Trung tâm HLTĐ TDTT tỉnh; 

- Lưu VT, HL,HCTV. 

 

 

  

 

          Phan Ngọc Anh 
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