
 LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Số 01/TB-LĐ.TKDVN TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3  năm 2009 
  
V/v Lớp đào tạo, bồi dưỡng HLV 
       Taekwon-Do quốc tế khu vực châu Á 
       Lần thứ 42 năm 2009 
 
 

 Kính gửi: 
     - Cơ quan quản lý TDTT các tỉnh, thành, ngành 

   - Các tổ chức Taekwondo thành viên VTF 
 

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Taekwondo Việt 
Nam năm 2009; 

Nhằm đa dạng hóa hệ thống kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển phong trào 
Taekwondo Việt Nam; 

Được sự ủy nhiệm của Liên đoàn Taekwon-Do quốc tế (ITF) và sự cho 
phép của Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với 
Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II – Quân khu 7 tổ chức “Khoá đào tạo, 
bồi dưỡng huấn luyện viên Taekwon-Do quốc tế khu vực châu Á lần thứ 42 
năm 2009”: 

 

Thời gian:  Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 03 năm 2009 (3 ngày) 
Địa điểm:  CLB Võ thuật Trung tâm TDTT Quốc phòng II – QK.7 
 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: 
1. Đối tượng: huấn luyện viên, hướng dẫn viên Taekwondo đang sinh hoạt 

tại các tổ chức thành viên của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. 
2. Điều kiện: 
- Được cơ quan quản lý thể dục thể thao các tỉnh thành, ngành giới thiệu; 
- Có đủ sức khoẻ và đạo đức tốt; 
- Từ 16 tuổi trở lên; 
- Có trình độ chuyên môn từ 4 đẳng trở lên (dưới 4 đẳng có thể dự thính). 

 
II. KINH PHÍ 
- Địa phương cử huấn luyện viên, hướng dẫn viên tham dự chi toàn bộ chi 

phí di chuyển, ăn ở trong suốt thời gian tham dự khóa học.  
- Lệ phí tham dự: 400.000 đồng/người 
 

III. NỘI DUNG 
1. Lý thuyết: 
- Các nguyên tắc của hệ thống kỹ thuật Taekwon-Do ITF; 
- Phương pháp huấn luyện; 
- Luật thi đấu Taekwon-Do ITF. 



2. Thực hành: 
- Hệ thống kỹ thuật căn bản Taekwon-Do ITF; 
- Hệ thống quyền Taekwon-Do ITF; 
- Kỹ thuật thi đấu Taekwon-Do ITF. 
 
IV. HỒ SƠ THAM DỰ: 
- Danh sách tham dự theo đơn vị (có đóng dấu tròn của đơn vị chủ quản); 
- Đơn xin tham dự theo mẫu của ban tổ chức khóa học; 
- Một (01) bản photo văn bằng đẳng của VTF; 
- Hai (02) ảnh màu 3 x 4 cm. 
 
* Lưu ý:  
- Liên đoàn Taekwon-Do quốc tế (ITF) sẽ cấp giấy văn bằng HLV cho các 

HLV đủ điều kiện tham dự và đạt trong kỳ kiểm tra cuối khóa.  

- Học viên tham dự khoá học phải mang theo đồ dùng sinh hoạt cá nhân, võ 

phục, tập vở, bút… 
 
Liên đoàn đề nghị các tổ chức thành viên cử huấn luyện viên, hướng dẫn 

viên tham dự khóa học. Danh sách tham dự gửi về Văn phòng Liên đoàn (Số 3 Phan 
Văn Đạt, Q.1, TP.HCM, Tel: 2407476) trước ngày 25 tháng 03 năm 2009. 

 
Đây là lần đầu tiên khóa HLV Taekwon-Do quốc tế được tổ chức tại Việt 

Nam. Vì sự phát triển phong trào Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn rất mong Cơ 
quan quản lý Thể dục thể thao các tỉnh thành, ngành quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để các huấn luyện viên, hướng dẫn viên của đơn vị tham dự khoá 
học. 

 
Trân trọng kính chào./. 

 
 

TM. LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH/TỔNG THƯ KÝ 

Nơi nhận:         

- Như trên; 
- Tổng cục TDTT; 
- Lưu VP. 

 
 

           Trương Ngọc Để 
 
 
 
 
 
 
 



CHƯƠNG TRÌNH 
KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HLV TAEKWON-DO 

QUỐC TẾ KHU VỰC CHÂU Á LẦN THỨ 42 - 2009 
 
 
Địa điểm:  CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT 

TRUNG TÂM TDTT QUỐC PHÒNG II – QUÂN KHU 7 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Thời gian:  Từ ngày 26 - 30 tháng 3 năm 2009 

 Sáng từ 08:00 đến 11:30; Chiều từ 13:30 đến 17:30 
 
 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG PHỤ TRÁCH 
Thứ 5 
26/3 

08:00 - 17:30 - Đón chuyên gia của ITF 
- Đón các HLV tham dự 
 

- Ban tổ chức lớp 
 

Thứ 6 
27/3 

08:00 - 10:00 
13:30 - 14:00 
14:10 - 17:30 

- Làm thủ đăng ký chính thức 
- Khai giảng khoá học 
- Tập luyện 

- Ban tổ chức lớp 
- Ban tổ chức lớp 
- Chuyên gia ITF 
 

Thứ 7 
28/3 

Cả ngày - Tập luyện - Chuyên gia ITF 

Chủ 
nhật 
29/3 

08:00 – 11:30 
14:00 – 16:00 

16:30 

- Tập luyện  
- Ôn tập + Thi kiểm tra cuối khóa 
- Lễ Bế giảng 
 

- Chuyên gia ITF 
 

Thứ 2 
30/3 

 - Tiễn chuyên gia và các HLV ra về 
 

- Ban tổ chức lớp 

 
 

LIÊN ĐOÀN TAEKWONDO VIỆT NAM 


