ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG SƠN
TRUNG TÂM VHTTTT&DL
Số: 72 /TTVH-PNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Đông Sơn, ngày 09 tháng 05 năm 2022

V/v mở các lớp năng khiếu,
học bơi phòng chống đuối nước.

Kính gửi:
- Phòng giáo dục&Đào tạo
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các trường Tiểu học, TH&THCS, THPT trên địa bàn.
Thực hiện công văn số 663/UBND-LĐTBXH ngày 19/4/2022 của UBND
huyện Đông Sơn về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương
tích đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn; Kế hoạch số 01/KHTTVH ngày 01/1/2022 của Trung tâm VHTTTT&DL, Trung tâm VHTTTT&DL
huyện Đông Sơn thông báo tuyển sinh các lớp Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông,
Vovinam, Đàn Guit … phục vụ nhu cầu tập luyện của các tầng lớp nhân dân và
học sinh trên địa bàn, cụ thể việc mở lớp như sau:
Thời gian:
- Nhận đăng ký học các lớp từ ngày 15/5/2022.
- Khai giảng lớp bơi lội dự kiến ngày 21/5/2022.
- Khai giảng các lớp Bóng bàn, Cầu lông, Vovinam, đàn guita ngày
28/5/2022.
Địa điểm: Nhà tập luyện và thi đấu TDTT huyện Đông Sơn.
Đề nghị Phòng giáo dục&Đào tạo, các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị,
trường học thông báo rộng rãi trên kênh thông tin của đơn vị mình và hệ thống
phát thanh của các xã, thị trấn để các tầng lớp nhân dân được biết và có nhu cầu
đăng ký tham gia học tập. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp với cán bộ
Trung tâm qua số điện thoại 0913217000 hoặc 0973787520./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

-Như Kính gửi;
-Lưu:TTVH.

Nguyễn Thị Ly

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TUYỂN SINH

Kính gửi: Trung tâm VHTTTT&DL huyện Đông Sơn.

Tên tôi là: …………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………sđt:………………..
Phụ huynh của em: …………………………………………...lớp:………………
Trường:……………………………………………………………………………
Căn cứ thông báo tuyển sinh các lớp năng khiếu hè 2022 của Trung tâm
VHTTTT&DL,

nay tôi làm đơn này xin được đăng ký cho con tôi là

……………………………………tham gia lớp năng khiếu môn ……………….. tại
nhà tập luyện và thi đấu huyện Đông Sơn. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nội quy,
quy chế của Trung tâm VHTTTT&DL và của lớp học đề ra.
Trân trọng cảm ơn!
Người làm đơn

