
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      

Số:             /BGDĐT-GDTC 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông 

tư Quy định về hoạt động thể thao 

trong nhà trường 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2020 

 
Kính gửi:  

- Bộ Nội vụ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đại học, học viện; trường đại học, cao đẳng sư phạm, 

trung cấp sư phạm. 

 

Thực hiện Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 

đề án và quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020 ban hành kèm theo 

Quyết định số 4928/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư Quy định về 

hoạt động thể thao trong nhà trường. 

Để Thông tư ban hành bảo đảm tính khả thi và đáp ứng được yêu cầu thực 

tiễn hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, 

tham góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư (kèm theo dự thảo). 

Văn bản góp ý của Quý cơ quan gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo 

dục Thể chất, liên hệ đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, điện thoại: 0975506789, email: 

nmhunggdtc@moet.gov.vn) trước ngày 05/11/2020 để tổng hợp, hoàn thiện. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và phối hợp của Quý cơ quan ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 
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