BQ VAN HOA. mE mAo vA DU LICH CONG HOA xA HQI CH(J NGI]IA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phuic
S& '7'oZ'/QD-BVHTTDL

Ha Nói, ngày ,f5 tháng 11 nám 2018

QUYET DINTI
V vic cong b thu tic hành chInh thrçrc sfra di, b sung
GVOHE1HAODUUCLn1Y1QJ1G rong lTnh virc the diic, the thao thuc phtm vi chü'c náng
quãn 1 cüa Bô Van hoá, The thao và Du ljch
CONG VAN DN
O:

Ny

Aitr )2. n5n 2042]

0 TRTXNG BO VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH

Can cir Nghj djnh s 79/2017/ND-CP ngày 17 tháng 7 nàm 2017 cüa ChInh
phü quy dnh chiirc näng, nhim vi, quyn han và co' cu t chirc cña B VAn hóa,
Th thao và Du lich;
CAn cir Ngh ctnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nAm 2010 cüa ChInE
phü v kim soát thu tc hành chInh và Nghj dnh s 92/201 7/NfJ-CP ngày 07
tháng 8 nAm 2017 cüa ChInh phü sàa dôi, b sung mt séi diu cüa các Nghj djnh
lien quan dn kim soát thu tiic hành chInh;
Xt d nghj cüa Tng ci1c trtxng Tong cçlc The diic th thao và Chánh Vn phông B,
QIJYET D!NH:
Diêu 1. Cong b kern theo Quyêt djnh nay thu tc hành chInh duçic sfra
di, b sung trong lTnh vçrc th dic, th thao thuc phm vi quân 1 cüa B VAn
hoá, Th thao vâ Du ljch.
Diu 2. Quyt dnh nay có hiu 1rc thi hành k tü ngày k.
Thu t11c hânh chinh trong linE vçrc th diic, th thao cp tinE có s thir tir
60, 75 tai mic B phân II ban hành kern theo Quyt djnh so 4597/QD-BVHTTDL
ngày 27 tháng 12 nAm 2016 cüa B tru&ng B VAn hoá, Th thao và Du ljch v
vic cong b thu tic hành chInh chun hóa nArn 2016 và các thu tçlc hành chInE
trong linE virc th dic th thao cp tinh có thu1r t1r s 01, 02 miic 1 và 01 dn 20
muc 2 phn I ban hành kern theo Quyt djnh s 2594/QD-BVHTTDL ngày 09
tháng 7 näm 2018 cüa B tri1xng B VAn hoá, Th thao và Du ljch ht hiu 1irc tEl
hành k tr ngày Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hânh.
Diu 3. Chánh VAn phông B, Vi truô'ng Vi Pháp ch B, Ca quan, Thu
truâng các Tong cic, Ciic, Vi.i vA các Ca quan, don vj có lien quan chju trách
nhirn thi hành Quyt djnh này./
Noinhân:
- Nhu Diu 3;
- Van phong ChInh phO (Cic KSTTHC);
- Các co' quan, don vj thuc B;
- Các Sà VHTTDL, SO' VHTT;
- Liru: VT, TCTDTT (03), Hi 10,

BQ VAN HOA, THE THAO VA DU LICH

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc

TEIIU TUC HANU CHIINH, DU(iC SU'A nOi, BO SUNG
TRONG LiNH \TVC THE DUC, THI THAO TBIJQC PHIM VI
CHU'C NANG QUAN L' CUA BQ VAN HOA, THE THAO VA DU L!CH
(Ban hành theo Quyê't d/nh sál/ob'1?/QD-BVHTTDL ngày-61háng 11 nárn 2018 cza
Bó trtc&ng B5 Van hoá, The thao và Du lich)
PHAN I. DAINTI MIJC THU TUC HA]NTI CIJINTI
STT

So hil SY
TTHC

Ten thu tuc hành Ten VBQPPL
quy djnh ni
chInh
dung sfra dôi, ho
sung, thay the

LTnh vtrc

Ciquan
thu'c hiên

TH(J TUC HANU CHINH CAP TINH
1.

2.

B-BVH- Cap giây chtrng
278844-TT nhn dü diêu kiên
kinh doanh boat
dng the thao

BVH279034

Cap giây chiirng
nhân âü diiêu kin
kinh doanh boat
dng the thao dôi
vâi mon Yoga

Nghj djnh s The duc
142/20 1 8/NDthe thao
CP
ngây
09/10/2018 sira
dôi, ,bô sung
mt so quy dnh
ye diêu kin dâu
tu kinh doanh
thuc phtm vi
quán 1 nhà
rnthc cUa Bô
Van hOa, The
thao và Du lich

Si Van
hóa, The
thao và
Du lich

Nghj dijnh s Th duc
142/20 1 8/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 sira
dôi, ,bô sung
rnt so quy dnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quán 1 nhà
nithc cüa B
VAn hóa, The

Si VAn
boa, The
thao và
Du lich

thao và Du ljch
3.

BVH279035

Cp giy chg
nhan dñ diêu kiên
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vâi mon Golf

Nghj djnh s The dyc
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
0?/10/2018 sira
dOi, bô sung
rnt so quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quàn 1
nhà
nuOc ciia Bô
VAn hóa, The
thao vâ Du lich

VAn
S
hóa, The
thao
và
Du ljch

4.

B-BVH- Cp giy chng
278876-TT nhân dñ diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vri mon Câu lông

Nghj djnh 5é Th
dic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 sira
dôi, bô sung
rnt so quy djnh
ye diéu kiên dâu
tir kinh doanh
thuc phm vi
quán 1
nhâ
mróc cüa B
VAn hóa, The
thao vâ Du ljch

VAn
S
hóa, Th
thao
và
Dulch

5.

B-BVH- Cp giy cht'mg
278869-TT nhân dñ diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vth
mon
Taekwondo

Nghj djnh s Th
diic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/20 18 sira
dôi, ,bô sung
mt so quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quân 1
nhà
nuâc cüa Bô
VAn hóa, The
thao vâ Du lich

Si VAn
hóa, Th
thao
và
Du flch

6.

VAn
B-BVH- Cp giAy chirng Nghj djnh s The dçtc S
142/2018/NDthe thao
hóa, The
278871-TT nhn dU diêu kin
và
ngày
thao
kinh doanh hot CP

dng th thao di O?/1 0/2018 süa
vci mon Karate
dOi, bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quãn 1
nhà
nrnc cüa Bô
VAn hóa, The
thao và Du lich

Du 1ch

7.

B-BVH- C.p giy chrng
278858-TT nhân dü diêu kin
kinh doanh hoat
dng the thao dôi
vri mon Bai, Lan

Nghj djnh so Th
diic
142/20 1 8/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 s1ra
dôi, ,bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên diâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quAn 1
nba
nuâc cña Bô
VAn hóa, The
thao và Du lich

Si
VAn
hóa, The
thao
và
Du ljch

8.

B-BVH- C.p giy chi'rng
278845-TT nhn dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vth mon Billards
& Snooker

Nghj djnh so Th
dçic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 süa
dôi, bô sung
mt sO quy dnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quAn 1
nba
nuéc cña Bô
VAn hóa, The
thao và Du lich

Si
VAn
hóa, The
thao
và
Du ljch

9.

B-BVH- Cp giy chüng
278875-TT nhân dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vâi mon Bong
bAn

Nghj djnh s Th
dijc
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 s1ra
dôi, bô sung
rnt so quy djnh
ye dieu kiên dâu

Sâ
VAn
boa, Th
thao
vá
Du ljch

tix kinh doanh
thuc ph.m vi
nhà
quãn 1
nuâc cüa B
Van boa, The
thao và Du ljch
10.

B-BVH- Cp gi.y chirng
278867-TT nhn dü diêu kin
kinh doanh hoat
ng the thao dôi
vâi mOn Dü hxqn
và Diêu bay

Nghj djnh s6 Th
diic
142/20 1 8/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 süa
dôi, ,bô sung
mt so quy djnh
ye diêu kin dâu
tix kinh doanh
thuc phm vi
quân 1
nhà
nuâc cüa B
Van hóa, The
thao và Du ljch

Sâ Van
hóa, The
thao
vâ
Du ljch

11.

B-BVH- Cp giây chirng
278860-TT nhândUdiêukiên
kinh doanh hoat
dng the thao dôi
vói mon Khieu vu
the thao

Nghj djnh so The ditc
142/2018/NDthêthao
CP
ngày
09/10/2018 süa
dôi, bO sung
mt so quy djnh
ye diêu kin dâu
tu kinh doanh
thuc phrn vi
quãn 1
nhà
nuâc cüa B
VAn hóa, The
thao và Du ljch

Si VAn
hóa, The
thao
và
Du ljch

12.

B-BVH- Cp gi.y chirng
278866-TT nhn dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
väi mon The dçic
thâm m5

Nghj djnh s The diic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 sia
dôi, bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kin dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quân 1
nhà
nuóc cüa B

S
VAn
hóa, The
thao
vâ
Du ljch
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Van hóa, The
thao và Du ljch
13.

14.

15.

16.

B-BVH- Cp giy chirng
278873-TT nhân dñ diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vó'i mon Judo

Nghj djnh s Th
dic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
0?/10/2018 süa
dôi, ,bô sung
mt sO quy ctnh
ye diêu kiên dâu
tu kinli doanli
thuc phtm vi
quân 1
nhà
rnthc cüa Bô
VAn hóa, The
thao và Du lich

S
VAn
hóa, The
thao
và
Du ljch

Cp giây chirng
nhn dU diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dOi
vói mon The duc
the
hmnh
và
Fitness

Nghj dnh so The dye
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 sia
dôi, ,bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phtm vi
quAn 1
nhà
nuâc cüa Bô
VAn hóa, The
thao và Du ljch

Sà
VAn
hóa, The
thao
vA
Du ljch

B-BVH- Cp giy chrng
278872-TT nhân dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vâi mon Lan Su
Rông

Ngh dnh s Th
dye
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 s1ra
dôi, bô sung
mt so quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phim vi
quân 1
nhA
nucc c11a Bô
VAn hóa, The
thao và Du lich

Si
VAn
hóa, The
thao
và
Du ljch

BVH279033

B-BVH-

Cp giy chirng Nghj djnh sé Th
nhân dü diêu kiên 142/2018/ND-

dye S&
VAn
hóa, Th

278850-TT kinh doanh hot
dng the thao dôi
vói mon Vu dao
the thao giái trI

CP
ngày th thao
0?/10/2018 sira
dôi, bô sung
rnt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quán 1
nhà
nuOc ciia Bô
Van hóa, The
thao và Du lich

thao
và
Du ljch

17.

B-BVH- Cp giy chtirng
278868-TT nhân dñ diêu kin
kinh doanh hoat
dng the thao diOi
vâi mOn Quyên
anh

Nghj djnh s The dyc
142/2018/NDthe thao
CP
ngáy
09/10/2018 süa
dOi, bO sung
rnt so quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quãn 1
nhá
nithc cüa Bô
Van hóa, The
thao và Du lich

Si Van
boa, The
thao
và
Du ljch

18.

B-BVH- Cp giy chü'ng
278862-TT nhn dU diêu kiên
kinh doanh hot
dng the thao diOi
vâi mon VO cô
truyên, Vovinam

Nghj djnh s Th
diic
142/2018/NDthe thao
CP
ngây
09/10/2018 sira
dOi, ,bô sung
rnt so quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quán 1
nba
nuâc cüa Bô
Van hóa, The
thao và Du lich

Sâ
Van
hóa, Th
thao
vâ
Du ljch

19.

B-BVH- Cp giy chirng
278847-TT nhn dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vâi mon MO tO
nuc trén biên

diic
Nghj djnh s Th
142/2018/NDthe thao
ngày
CP
09/10/2018 51ra
dôi, ,bô sung
mt so quy djnh

Van
S
hóa, The
thao
và
Du ljch
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ye diêu kiên diâu
tu kinh doanh
thuc phtm vi
quãn 1
nhà
nuó'c cüa Bô
Van hóa, The
thao và Du ljch
20.

B-BVH- Cp giy chirng
278874-TT nhn dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vâi mon Bong dá

Nghj djnh s Th
dçic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 sra
dôi, bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
nhà
quail 1
nithc cüa BO
Van boa, The
thao và Du lich

S
Van
boa, The
thao
và
Du ljch

21.

B-BVH- Cp giy chirng
278864-TT nhan dCi diêu kin
kinh doanh hoat
dng the thao dOi
vâi mon Quân vt

Nghj djnh s Th
dc
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 süa
dôi, ,bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quân 1
nhà
nuâc cüa BO
Van hóa, The
thao và Du lich

Si
Van
boa, The
thao
Va
Du ljch

22.

B-BVH- Cp giy chCrng
278877-TT nhân dü diêu kiên
kinh doanh boat
dng the thao dôi
vó'i mon Patin

Nghj djnh s Th
dçic
142/2018/NDthe thao
CP
ngãy
09/10/20 18 sira
dôi, bô sung
mt so quy djIih
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc pham vi
quãn 1
nba

Si
Van
hóa, The
thao
và
Du ljch

y

nuâc cüa Bô
Van hóa, The
thao và Du lich
23.

BVH279032

Cp giy chCrng
nh.n dii diêu kiên
kinh doanh hot
dng the thao dôi
vó'i mon Ln biên
the thao giãi trI

Ngh djnh so The diic
142/2018/NDthe thao
CP
ngây
09/10/20 18 sra
dôi, ,bô sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc phm vi
quân 1
nhà
nuâc cüa Bô
Van hóa, The
thao và Du lich

Van
S
hóa, The
thao
và
Du ljch

24.

B-BVH278870TT

Cp giy chirng
nhn dü diêu kin
kinh doanh hot
dng the thao dOi
vi mOn Bàn
sung the thao

Nghj djnh so The dic
142/2018/NDthe thao
CP
ngày
09/10/2018 s1ra
dôi, bO sung
mt sO quy djnh
ye diêu kiên dâu
tu kinh doanh
thuc ph?m vi
quãn 1
nhâ
nuâc cüa Bô
Van hóa, The
thao và Du 1ch

S
Van
hóa, Th
thao
và
Du ljch
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PHN H.
NO! DUNG CJ TH1 CUA TNG THE TUC HANH CHINH,
1MXC SIA DOI, BC) SUNG TRONG LINEI \TC TH1 DVC,
TH1 THAO THUQC PIL.M VI CH(Jt NANG QUAN L CUA
BO VAN HOA, THE THAO VA DU I4CH
A. Thu tuc hành chInh cp tnh
I. LTnh vuc th duc the thao
1. Thu t,ic cap giy chfrng nhn dü diêu kiin kinh doanh hoyt dng th thao
* TrInh tu thrc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hoat
dng the thao gt'ri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô tnrc
thuc trung ucmg hoc Sâ Van hóa, The thao và Du Ijch (Sà Van hóa và The
thao) trong tru1ng hçrp duçxc Uy quyên noi dàng k da diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chüng nhn dü diêu kin).
- Truing hp h so cn süa di, b sung, co quan cp Giy chimg nhn dü
diêu kin thông báo trirc tiêp ho.c bang van bàn nhU'ng ni dung can sa doi, bô
sung den doanh nghip trong th?yi han 03 ngày lam vic, ke tr ngày nhân ho so'.
- Trong thii han 07 ngày lam vic, ké tü ngày nhn dü h so theo quy djnh,
co quan cap Giây chrng rihn dü diêu kin to chirc thârn djnh diêu kin, cap
Giây chrng nhn dü diêu kin.
Tru'ng hp không cp, co quan cp Giây chüng nhn dü diu kin phái trã
1j bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so và trà kt qua dU'çYC thc hin t?i tri so' co' quan cap
Giây chirng nhn dü diêu kin hoc qua duà'ng buu diên, qua rnng din tir.
* CáCh thirc thut hiên:
Np tnrc tip t?i trçi so' hoc qua du'OTig biru din, qua mng din to' den dn Uy
ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung u'ong hoc So' Van hóa, The thao
và Du iljch (So' Van hóa và The thao) trong tri.rO'ng hcip duçic üy quyên noi däng
k dia diem kinh doanh.
* Thành phn, s lu'çng h so:
(1) Don d nghj cp giy cho'ng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng
the thao (Mâu so 02 t?i Phii lic ban hành kèmtheo Nghj djnh sO 106/2016/NDCP ngày 0 1/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu 1<in kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chu.n bj cac diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu sO 03 t?i Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 ci1ia Chinh phü quy dlnh ye dieu Icin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy cho'ng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao van b&ng,
chung chi, giây cho'ng nhn cüa nhân viCn chuyên mon dôi vâi CO SO kinh doanh

hot dng th thao thuc Danh mic hoat dng th thao bt buc có hu'óng dn
tp 1uyn hoc co s kinh doanh hot dng the thao mao hiêrn.
- So 1upg hO so: 01 (b).
* Thôi hn giái quyt: 07 ngày 1rn vic, k tr ngày nhn dñ h so theo quy djnh.
* Dôi tuc1ng th1rc hin th tilc hành chinh: Doanh nghip.
* Co quan thçrc hin thñ t\lc hành chInh:
- Co quan có thrn quyn quy& djnh: Uy ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trrc tip thçrc hin TTHC: Uy ban nhân dan c.p tinh.
* Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Giy chiirng nhn.
* Phi, L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh, thành ph trçrc thuôc trung
uong quy dnh.
* Ten mâu don, mu to khai:
- Don d ngh cp giy chng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu so 02 tai Phii 1ic ban hãnh kern theo Nghj dinh so 106/201 6/ND-CP
ngây 01/7/2016 cña ChInh phi1i quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
Bàn torn t.t tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu sO 03 tai Phi 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInE phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh ho.t dng the
thao).
* Yêu ccu, diu kiên thu'c hin thz, tuc hành chInh: *
Diu kin chung v kinh doanh hoit dt5ng the' thao:
1. Co co SO vt chit, trang thit bj th thao dáp i1ng yêu cu hoat dng th
thao do B tru'&ng Bô Van boa, The thao vâ Du ljch quy djnh;
2. Co nhan viCn chuyên mOn khi kinh doanh hoat dng th thao theo quy
djnh duói day:
2.1. Di vOi co sO kinh doanh hot dng th thao thuc rnt trong các
truOng hpp:
- Cung cp djch vii hu'Ong dn tp luyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh imlc hoat dng th thao bt
buc có huOng dan tp 1uyn. Danh rnic hoat dng the thao bat buc cO huo'ng
dn tp 1uyn do B tnthng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phài có nguOi huOng dn tp 1uyn th thao dáp ü'ng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là huân 1uyn viên hoc vn dng viên phii hqp vOi hoat dng th thao
dang k kinh doanh có dãng cap tO cap 2 trO len hoc tuong duong;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tO bc trung cp trO len
phü hyp vO'i boat dng the thao dang k2 kinh doanh;
2

+ Duac tap hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B tru'óng B
Van hóa, The thao và Du lich.
2.2. D6i vi Ca s kinh doanh hot dng th thao rnio hi&n phái Co dü
nhân viên chuyên mon sau day:
- Nguñ hthng dn tp 1uyn the thao dáp irng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên ho.c 4n dng viên phi h9p vOi hoit dng th thao
dang k kinh doanh có däng cap t& cap 2 trâ len hoc tuang discing;
+ Co bang cp v chuyên ngành th dçic, th thao tr bc trung cp trâ len
phü hçTp vói hoat dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Thxçic tp hun chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa B tru'ing B
Van hóa, The thao và Du Ijch.
- Nhn viên ciru ho.
- Nhân vien y t thu?ng tr1rc hoc van bàn thôa thu.n vth co sOy th gn
nhât dê sa c(ru, cap ciru ngithi tham gia hoat ding the thao mao hiêrn trong
tnrô'ng hcp can thiêt.
Diu kin kinh doanh di vâi mt s hoat dng the thao cii the:
Ngoài vic phãi dáp rng CáC diu kin chung trên, cOn phài dáp mg diu
kin riêng nhu sau:
- DM vri kinh doanh hoat dng th thao trong nhà, trong san tip: Phãi có
dii din tIch san tp trong nhà, san tp dáp 1rng yêu câu hoat dng the thao do Bô
tnthng B VAn hóa, The thao và Du ljch quy dnh.
- Di vOi kinh doanh boat dng the thao trong b bai: Nuc be bai dáp rng
rnc giói han chi tiêu chat lung nuâc sinh boat thông thuO'ng dä duc cOng bô.
* Can cz'pháp lj cza thi tyc hânh chInh: *
- Lut the diic, th thao sO 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc t1r
ngày 01/7/2007.
- Nghj djnh s 106/201 6/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
ye diêu kin kinh doanh boat dng the thao. Co hiu 1irc tir ngày 01/7/20 16.
- Nghj djnh so 142/20!8/ND-cP ngày 09/10/2018 cta ChInh ph sta d'Oi.
bO sung m5t sO quy dj nh ye diéu kin dáu tw kinh doanh thu5c phiin vi quán 13
nhà nzthc cza Bó Van hOa, The thao và Du llch. CO hiu 4cc tit ngày 09/10/2018.

* Phdn in nghiêng là ni dung dUQ'C sith dOi, bá sung

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phtIc

•DcN BE NGHJ

dp Giy chung nhn dü diu kin kinh doanh hot dIng the thao
KInli gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph&../S& Van
hóa, The thao và Du ljch (Sex VAn hóa va The
thao) tinh, thành phô... (trong tru&ng hcip duçic
ñy quyên)

I. Ten doanh nghip d nghj cp Gi.y chirng nh.n dü diu kin (vi& bang chü
in hoa):
Ten giao djch (nu có):
Ten viêt tt (nu có):
do:
2. Giy chrng nhn däng k doanh nghip so:
. cap
ngày.... tháng.... nãrn..., dãng k thay dôi Ian thu .... ngây .... tháng.... närn
3. Dia chi tru sá chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

.. Email:

4. Hç ten ngu?i dai din theo pháp 1ut:
Giri tinh:
Chirc danh:
Sinh ngãy....../ . . . .1 ..... Dan tc:

. Quôc tch:

S the CAn cuic cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngãy câp....../ ...../

No'i cap:

Ncii dãng k h khAu thu'&ng trt'i:
Châhiêntai:
5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:
6. CAn cü vào các quy djnh hin hành, d nghj cap Giy chüng nhn dñ diu
dê kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi ci the hoat dng the thao kinh doanh) theo
ho?t dng the thao
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quy dnh ti Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 cüa
ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chap hânh nghiêrn chinh các quy djnh c11a pháp 1ut v kinh doanh hoat dông
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc cüa noi dung h so' d nghi cp
Gi.y chirng nh.n dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàm
D4J DI1N THEO PHAP LUJT CUA
DOANH NGHHP BE NGH
(K,)', dóng cidu, ghi ró hQ ten, chü'c vu)

CQr7G HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
BAN 1'OM TAT
TInh hlnh chuân bj các diêu kin kinh doanh
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: TiJy ban nhân dan tinh, thành ph& ../Sà Van
hóa, The thao và Du ljch (Sâ Van boa và The
thao) tinh, thành phô... (trong tnthng hçip dugc
üy quyên)
- Ten doanh nghip d ngh cap Giy chüng nfin dü diu kin (vit bang ch in
hoa):
- Dia chi tru s& chInh:
Diên thoai:
Fax:
Website
Email:
Sau day lâtórn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh ...(ghi ci
the hot dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê
nghj cap Giây chirng nhn dU diêu kin) nhu sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong triiô'ng h9p phãi có nhân viên chuyên
mOn theo quy djnh tai Nghj djnh so ....I2016TND-CP ngày tháng nãm 2016
cüa ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao):
- SO lugng:
- TrInh d chuyën mOn cia trng nhân viên (dáp th-ig quy djnh tai Diu 6
cüa Nghj djnh sO ... ./201 6/ND-CP ngày tháng nãrn 2016 cüa ChInh phü quy
dnh diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
2. Ca si vat cht, trang thit bj th thao, khu v1rc kinh doanh:
Mo tâ v ca s& 4t cht, trang thit bj th thao, khu vlrc kinh doanh (dap
img diêu kin quy djnh tai diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b
khoán 2 và diem b khoàn 3 Diêu 7 cña Nghj djnh sO
/201 6/ND-CP ngày.
tháng.... nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao):
3. Tu' xác dinh ngun tài chInh báo darn hoat dng kinh doanh:
Ching tôi cam kt:
- Chu trách nhirn v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp ü'ng các diu kiin nêu trên trong su& qua trInh boat
dng kinh doanh vâ hoàn toàn chju trách nhirn tru'ó'c pháp, lut ye các diêu kin
dã trInh bay.!.
DOANH NGHIIP BE NGH!
(K3, dóng dá'u, ghi r6 hq ten, chz'c vi.t)
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2. Thu t,ic cap giây chü'ng nhn dti diêu kiin kinh doanh hoyt thng the
thao dôi v&i mon Yoga
* TrInh ttr thrc hiên:
- Doanh nghip dê nghj cp giy chüng nhn dü diu kiin kinh doanh hoat
dng th thao gi:ri 01 b ho so d nghj dên Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc
thuc trung uong hoc Sâ Van boa, The thao và Du Uch (S Van hóa va The
thao) trong trtr?mg hcrp ducic üy quyên noi dãng k dja diem kinh doanh (Ca
quan cp Giy chüng nh,n dü diêu kin).
- Tmng hçp hO so can si:ra dôi, b sung, co quan c.p Giày chirng nhn dü
diu kin thông báo trrc tiêp hoc bang van bàn nhü'ng ni dung can sU'a doi, bô
sung dn doanh nghip trong thai hn 03 ngày lam vic, ké tlr ngày nhn ho so.
- Trong thi han 07 ngày lam vic, ké tü ngày nhn dü h so theo quy djnh,
co quan cp Giy ching nhn dü diêu kin to chüc thâm djnh diêu kin, cap
Giây chirng nhn dU diêu kin.
Tru?rng hçp không Cp, CO quan cp Giy chung nhn dü diu 1dn phái trá
1i bang van bàn và nêu rO 1 do.
- ViC tip nhn h so và trà kt qua dIXçYC thçrc hin tai tr1i 50 Co quan cap
Giy chirng nhn dü diêu kiin hoc qua du?ing buu din, qua mng din tü.
* CáCh thüc thut hin:
Np trirc tip tai tr si hoc qua duông bu'u din, qua mng din tü dn dn Uy
ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uo'ng hoc So Van hóa, The thao
và Du 1ch (SO Van hóa vâ The thao) trong truOng hp'p thrçc üy quyên nai dãng
k dja diem kinh doanh.
* Thành phân, so lu'çing ho so':
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cap giây chrng nhn dU diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu so 02 tai Phçl lc ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 Cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chuan bj cac diu kin kinh doanh boat dng the
thao (Mâu so 03 tai Phi 1ic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 Cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn ,sao Giây chig nhn dang k2 doanh nghip; bàn sao van hang,
chüng chi, giây ching nh.n ci.ia nhan viên chuyên mon dOi Vol CO sO kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh mc hoat dng th thao bt buc có hu'Ong dn
tp luyn hoc co sO kinh doanh hoat dng the thao mao hiêrn.
- So hrng h so: 01 (be).
* Thai han giài quyêt:
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07 ngày lam vic k ti'.x ngày nhn dü ho so theo quy djnh.
* Di tucmg thtrc hin thu tic hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thu t1ic hành chInh:
- Co quan có thrn quyn quy& djnh: Chñ tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trçrc tip thirc hin TTHC: S& Van hóa, Th thao và Du ljch/S&
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tc hành chInh: Giy chüng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cap tinh quy djnh.
* Ten rnâu doi, rnu t? khai:
- Dan d ngh cp giy chiirng nhn dill diêu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 tai Ph luc ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
- Ban torn tt tinh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mãu so 03 ti Phii içic ban hânh kern theo Ng djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cilIa Chinh phill quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu cau, diu kién thwc hin thi 4w hành chInh: *
(1) Co s&vât chit
a) San tp bang phäng, khOng tron trut.
b) Khoáng cách tilr san tp dn trn nhà không thp han 2,7m.
c) Không gian tap luyên thoáng mat, ánh sang tr 150 lux tr len.
d) Co khu vixc v sinh, thay d, noi d do dung cá nhân cho nguii tip, có
till thuôc và ding ci so' cap cilru ban dâu.
d) Co bang ni quy quy djnh nhu'ng ni dung chill yu sau: Giô t.p 1uyn,
dOi tu'çmg tharn gia tp 1uyn, các dôi tuçrng khong du'cc tham gia tp 1uyn,
trang phic khi tharn gia tp 1uyn, bin pháp bào darn an toân khi tp 1uyn và
các quy djnh khác.
e) Vic t chiirc tp luyn và thi du mon Yoga a ngoài tthi phái tuân thñ
quy djnh t.i các diem a, c, d, d rnc nay.
(2) Trang thit bj
a) Trang thit bi tp 1uyn:
- Darn bâo rni ngu'ai tp có 01 thám tp cá nhan hoc thãrn lan trên san;
- Di vai dng tác Yoga bay (Yoga fly): Vöng 1ia (day) chu ducic It nht
300 kg tr9ng 1irc, dugc lap dt trên rnt h thông treo có khà nãng darn bào an
toân cho ngrai tp 1uyn. Chiêu dài cña day có the dieu chinh dê vra vói tu the
nguO'i tip;
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- Các diing c h trg tp 1uyn mon Yoga phài diâm bâo an toàn, không gay
nguy hirn cho ngithi tap.
b) Trang thit bj thi dâu:
- Darn bão rni ngixèi Co 01 thárn Ca nhân hoc thãrn lO'n trên san;
- Co thi& bj lien lac cho các thành viên to chirc và diu hành giâi;
- Dng h bm gi?s, bang báo gi, bang dim, ba, vach gió'i h?n san thi du.
(3) Mt d hu&ng dn t.p 1uyn
a) Mt d tp luyên trên san bão dam tM thiu 2,5rn2/01 nguè'i.
b) Mi ngithi hu'ó'ng dn tp 1uyn kbông qua 30 ngu'ôi trong mt gi h9c.
('4,) Nhân viên chuyên mon *
a D& vd co sâ kinh doanh boat dng th thao thuc mt -ong các tmOg hpp:
- Cung c.p dch vv hrncng dn tp 1uyn th thao:
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh miic hoat dng the thao bt
buc có hu'óTlg dn tp luyn. Danh rnçic hoat dng the thao bAt buc có hu'óng
dn tp luyn do B tru011g B VAn hóa, The thao và Du ljch quy dnh.
Phài có ngu'ii hu'ó'ng dn tp 1uyn the thao dáp Irng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hotc 4n dng viên phü hcTp vOi hoat dng the thao
dAng k kinh doanh có d.ng cp tü' cap 2 trâ len hoc tLrong du'ong;
+ Co bang cp v chuyên ngành th dijc, th thao tiir b.c trung cp trô len
phü hçip vâi hoat dng the thao dAng k' kinh doanh;
+ Di.rçic tp hun chuyên mon th thao theo cjuy dnh cüa B tru'ng B
VAn hóa, The thao và Du ljch.
b) D& vâi Co sà kinh doanh boat dng th thao mao him phai có di nhan
viên chuyên mon sau day:
- Ngu&i hu'âng dn tp luyn th thao dáp 1rng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viCn ph hgp vâi hoat dng the thao
dAng k kinh doanh có diang cap tü cap 2 trc len ho.c tl.rong throng;
+ Co b&ng cp v chuyen ngành th dic, th thao t1r bc trung cap tró' len
phü hçrp vi hoat dng the thao dAng k kinh doanh;
+ Duçic tp huân chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trithng Bô
VAn boa, The thao và Du ljch.
- N/ian viên ci,'tu ho.
- N/ian viên yté thu'ô'ng try'c hoc van ban thOa thun vó'i cci sà y té gán
nhát dê so' cihi, cop cu'ii ngzthi tham gia hoqt dng the thao mgo hiê,n irong
trzt&ng hc'p cOn thiêt.

* Can cz'pháp 1)'; cza thz tic hành chInh. *
- Lut th dic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1rc tir
ngây 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cñaChInh phi1 quy djnh
chi tiêt và huàng dan thi hànl'i imt so diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
hrc tü ngây 03/8/2007.
- Nghj djnh s6 106/20161ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu 1rc kê tr ngày 01/7/2016.
- Nghj d•inh so 142/20! 8/ND- C? ngày 09/10/2018 cia ChInh phz tha di,
bO sung m5t so quy d/nh ye diêu kin dáu tu kinh doanh thuc ph gin vi quán lj
nhà nzthc cia Bç5 Van hOa, The thao và Du ljch. O hiu lzic ti'r ngày 09/10/2018.
- Thông tu' so 1 1/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016 cüa B trthng B
Van hóa, The thao vâ Du 1ch quy djnh diêu kin chuyên mon to chirc t.p 1uyn
và thi dâu mOn Yoga. Co hiu !iIc tirngày oli'01/2017.

* P/ian in nghiêng là ni dung du'ctc tha dOi, bO' sung
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Mãu so 02
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Ty' do - Hnh phüc

o

BE NGH!
Cap Giy chüng nhn dii diu kiin kinh doanh hot dng th thao
KInh gii'i: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./Sà Van
hóa, Th thao và Du ljch (So Van hóa và The
thao) tinh, thành phô... (trong tru'ô'ng hçip duçic
Uy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Gi.y chirng nhn dü diu kin (vit bang chü in hoa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten viêt tt (nu có):
2. Giy chirng nhin däng k doanh nghip so:
.do:
. cap
ngày.... tháng.... näm..., dng k thay dôi lan thtr .... ngày .... tháng.... nãrn
3. Dia chi tru sO chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hç ten nguOi dti din theo pháp 1ut:
GiOi tinli:

ChOc danh:

Sinh ngày: ...../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cu'ó'c cOng dan hoc Chtng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp. ...../ ...../

Noi cap:

Nai dàng k h khu thuOng trü:
Ch 0 hiên tai:
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5. Dja diem kinh doanh hot dng the thao:

6. Can cü váo các quy djnh hiCn hành, dê ngh cap Giây chirng nF4n dü diêu
... dê kinh doanh
1dn kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
the hoat dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
(ghi
quy djnh tai Ngh djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 ciia
ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
Chap hành nghiêm chinh các quy dnh cüa pháp ut ye kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nhim ye tInh chInh xac, trung thrc cña ni dung h so d nghj cp
Giây chirng nh.n thi diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàin
IJAl DIN THEO PHAP LUJT CUA
DOANH NGHIP BE NGH
(Xv, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chz'c vu)
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Mãu

so

03

cQNG HOA XA HOI CHU NGI-IIA VIET NAM
Dc 1p - Tti' do - Hanh phüc

BAN 1'OM TAT
TInh hInh chun hi cãc diêu kiên kinh doanh
(ghi ct the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. ./Sô Van
hóa, The thao và Du lich (S Van hóa và The
thao) ti'nh, thành ph&.. (trong truông hgp dtrGc
üy quyên)

- Ten doanh nghip dê nghj cap Giây chimg nhn dü dieu kin (viêt bang chir in
hoa):

- Dia chi tru
Diênthoai:
Website

so'

chInh:
Fax:
.. Email:

Sau day là torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh . ..(ghi ci the hoat
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chirng nhn d diCu 1dn) nhu' sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong truo'ng hçp phäi có nhân viên chuyên mOn theo
quy dnh ti Nghj djnh so ..../2016/ND-CP ngây tháng näm 2016 cüa ChInh
phñ quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So lu'çmg:
- TrInh d chuyên mOn cüa trng nhân viên (dáp ü'ng quy djnh ti DiCu 6 cüa
Nghj dnh sO 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co so' vat cht, trang thit bj th thao, kim vixc kinh doanh:

Mo tá ye Ca so, vt chat, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dáp irng
diêu kin quy djnh ti diem a k.hoân 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b khoân 2
và diem b khoán 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sôlO6/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
nãm 2016 cüa Chmnh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Ty' xác djnh nguOn tãi chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Chiing tôi cam kt:
- Chu trách nhirn ye tInh chinh xác, trung thirc cüa ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp img các diêu kin nêu trén trong suôt qua trInh hot dng kinh
doanh Va hoân toàn chlu trách nhim tru'Oc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trinh
bay.!.

DOANH NGHI1P BE NGH!
(Ky, dóng du, ghi ró hQ ten, chi'cc vi)
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3. Thu tic cap giãy chñ'ng nhn dfl diêu kin kinh doanh hot dng the
thao dôi vó'i mon Golf
* Trmnh tu thuc hiên:
- Doanh nghip dê nghj cp giây chrng nhn dü diêu kin kinh doanh hot
dng the thao g1ri 01 b ho so' dé nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô truc
thuc trung uo'ng hoc Si Van hóa, The thao và Du 1ch (S Van boa và The
thao) trong truxng hc'p duçic üy quyên noi dàng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chimg nhn dü diêu kin).
- Trung hp'p ho so' can sfra dôi, bô sung, CO quan cap Giây chü'ng nhân dü
diêu kin thông báo tr'rc tiêp hoc bang van bàn nhü'ng ni dung can sü'a dôi, bô
sung den doanh nghip trong th?iii hn 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn hO so.
- Trong thai han 07 ngay lam viêc, kê tu ngay nhan du hO so theo quv dinh,
co quan cap Giây chirng nhn dii diêu Idn to chrc thârn djnh diêu kiên, cap
Giây chirng nhn dü diêu 1dn.
Trithng hçip không Cap, co quan cap Giây chirng nhn dO diêu kin phäi trã
lO'i bang van bàn và nêu rO 1 do.
* Cách thO'c thuc hiên:
Tiêp nhn ho so và trà kêt qua thirc hin tr1rc tip ti tr1i s Co quan cap
giây chiirng nhn dO diêu kin hoc gi.ri qua thrOng bu'u din, qua mng din tir.
* Thành phn, s lu'çmg h so:
- Thành phân ho so:
(1) Dan d nghj cp giy chO'ng nhn dO diêu kin kinh doanh hot dng
the thao (Miu sO 02 tai Phu hc ban hành kèrntheo Nghj djnh so 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cOa ChInh phO quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tinh hInh chun bj các diêu 1dn ldnh doanh hot dng the
thao (Mu sO 03 tai Phit lijc ban hành kern theo Ngh djnki sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cOa ChInh phO quy djnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chO'ng nhn dang k' doanh nghip; bàn sao van bang,
chO'ng chi, giây chng nhn cOa nhân viên chuyên mOn dOi vi co s kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh miic hot dng the thao bat buc có hng dan
tp 1uyn hoc co si kinh doanh hot dng the thao mo hiêrn.
- S 1ung h so: 01 (be).
* ThO'i hn giài quyk:
07 ngày lam vic k tü' ngày nhn dO h so theo quy djnh.
* Di tu'çmg thirc hin thO tiic hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thO tijc hành chInh:
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- Ca quan có thrn quyn quyt djnh: Chñ tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan tr1rc tip thirc hin TTHC: S Van hóa, Th thao và Du 1jch/S
Van hóa và The thao.
* Két qua thirc hin thi tklc hành chInh: Giy chiirng nhn.
* L phi: Do 1-i dông nhân dan cap tinh quy djnh.
* Ten rnâu dan, rnâu ty khai:
- Dan d ngh cp giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh boat dng th
thao (Mu so 02 t?i Phii lic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh boat dng the
thao).
- Bàn torn t.t tInh hInh chu.n bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mãu so 03 tai Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày
01/7/20 16 cüa ChInh phi quy djnh ye diêu k.in kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu ccu, dieu kiên thu'c hiên thz tyc hành chInh: *
(1) Ca sr vt chit, trang thit bj tp 1uyn
a) Di vOi san tp Golf ngoài tthi:
- San Golf du'gc b tn theo yeu cu k' thut và ni dung thi du phü hcTp
vâi tInh chat và quy rnô cüa giài dâu; du'gc Hip hi Golf Vit Nam tiên hành
kiêrn tra, dánh dâu và xác nhn do khó cña san theo lu.t thi dâu mon Golf
- Tai nhQ'ng khu virc giáp di.thng giao thông, khu dan sinh phâi có hang rào
ngãn cách khu vrc gii han cña san Golf cao It nhât 20m, cao dan dêu den It
nhât là 40m ké tr khu vi.rc phát bong den diem cách diem phát bong 150m.
- Co khu virc thay d& nhà v sinh.
- Co luO'i bào v cao It nMt là 20rn i hai ben và phia trtrâc dLr&ng t.p (lane);
- Khoàng cách ti thiu gifla hai diem phát bong cüa du'Ong t.p không nhO
hun 2,5m;
- Trung hçip san t.p Golf có kIch thuâc chiu dài nhO han 200rn thI phâi
có luâi bào v a trên nóc du'Ong tap;
- Trumg hcip san t.p Golf trên h phâi có phao ngàn cách giiTa khu virc t.p
Iuyn và khu virc ben ngoài, biên cành báo.
b) Di vOi san tp Golf trong nhà:
- Co kich thuac chiu dài It nht là 6m, chiu rng It nht là 5m và chiu
cao It nhât là 3,5m;
- O hai ben, phia truâc và nóc cña duang tp có vt lieu giàrn chn nhu
!ithi, m1it dê dam báo khi bong dánh vào dat d nay không qua 1,5rn;
- Truang hçip phOng tp cO nhiu duèng $p:
- Khoàng cách gicta các dirn phát bong khOng nhO han 2,5m;
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- Co lu'ó'i ngãn cách giü'a các dirèng tp cao dn trân cüa san tp Golf trong nhà.
c) Trang thiêt bj diing d tp luyn phâi dam bo quy djnh cüa Hip hôi
Golf quôc té.
d) Ni quy san tp Golf bao gm nhüng ni dung chi.i yu sau: di tu'Q'ng
duçc phép tham gia tp luyn, trang phic khi tp luyên Golf, giô' luyn tap, bién
pháp dam bão an toàn khi tp luyn và các quy djnh k.hác.
(2) Co s& vat chAt, trang thit bj thi dâu
a) San Golf du'çc bô tn theo yêu câu k' thut và ni dung thi dãu phi.i hpp
vó'i tInh chat và quy mô ciiia giãi dâu; du'çc Hip hi Golf Vit Nam tiên hành
kiêrn tra, dánh dâu và xác nhn d khó cüa san theo 1ut thi dâu mon Golf.
b) Co bàn d rnô tá rnt s vj trI chInh: khu v1ic phát bOng, vj trI tfxng h
golf, vj trI to d khó ca san và vj trI dja diem nghi sau vông dâu.
c) Tai nhu'ng khu vçrc giáp dung giao thOng, khu dan sinh phâi có hang
rào ngän each khu vrc giO'i hn ca san Golf cao It nhât 20rn, cao dan dêu den
It nhât là 40rn kê tr khu virc phát bong den diem each diem phát bOng 150m.
d) B trI dirn so' ciiru, cap ciiru ti các khu virc trCn san Golf; darn báo thuân
igi cho xe ciru thuo'ng di ehuyên.
d) Co khu virc thay d, nhà v sinh.
e) Co c, cOi và biên báo hiu dánh dâu các moe 1<hoáng each.
g) Co thit b cãnh báo và h thng báo dng Idi.i có set.
h) Trang thit bj, ding ci thi dAu mOn Golf darn bào theo quy djnh ciiia
Hip hi Golf quOc té.
i) Phi.ro'ng tin di chuyn eho các thành viên to chirc, diêu hành và các vn
dng viên trong qua trInh thi dâu.
k) B darn, dng h bArn gRi, cOi báo hiu, ba thông báo cho các thành
viên to chirc và diêu hânh giãi; dOng ho thông báo ti hO so 1, ho sO TO vâ 1dm
vuc san tap.
(3) N/ian viên chuén mon *
a) Di vó'i co sO' kinh doanh hot dung the thao thuc mt trong các tnrO'ng hop:
- Cung cAp djch vi hu'ó'ng din tp 1uyn th thao
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh iTuc hoat dng the thao bAt
buc cO huâng dan tp 1uyn. Danh mc hot dng thC thao bat buc cO hu'ng
dan tp luyn do B tru'O'ng B Van hóa, The thao v Du lich quy djnh.
Phái eó ngu'O'i huó'ng dn tp luyn the thao dáp O'ng mt trong các diCu
kiên sau:
+ Là huAn luyn viên hoc vn dng vien pha hgp vO'i hoat dng the thao
dàng k kinh doanh CO däng cap tir cap 2 trO' len hoc tuo'ng du'ang;
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+ Co bang cp v chuyên ngành th dic, the thao tü bc trung cp trO' len
phii hçip vi hot dng the thao däng k kinh doanh;
- Duqc tp hun chuyên mon the thao theo quy dnh cüa B truâng B
Van hóa, The thao và Du lich.
b) DM vii co' s kinh doanh hot dng th thao mio him phái có di nhân
viên chuyên mon sau day:
- Ngrôi huâng dn tp 1uyn th thao dáp irng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun luyn viên hoc 4n dng viên phili hcp vi hot dng th thao
dãng k' kinh doanh có dang cap tü cap 2 tth len ho,c tuong duang;
+ Co bng cp v chuyen ngânh th dçic, th thao tr bc trung cp tró len
phi hcp vOi hoat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Du'gc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B truâng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- Nhán viên cthi ho.
- Nhán viên ytè' thzthng trcc hoc van bàn thöa thu2n vó'i cci sá y té gdn
nhát dé so' cthu, cap cth ngatô'i tham gia hogt d5ng the thao mgo hiém trong
lru'àng hQp can thiét.
* Can thpháp ij cia thi tyc hành chInh: *
- Lut th dçic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc tr
ngây 01/7/2007.
- Nghj djnh s 1 1 2/2007/ND-CP ngay 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt và huàng dn thi hành imt so diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
1irc t.r ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu 1irc ke tr ngày 01/7/2016.
- Nghf djnh sá 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cia ChInh phi sica dcii,
bó sung mQ7 so qu,,v dinh ye diéu kin dáu tu' kin/i doanh thuç5c phqm vi quárl l)
nhà nu'&c ctha BO Van hóa, The thao và Du l/ch. Co hiu lrc tIc ngày 09/10/2018.
- Thông Ui so 12/2016/TT-BVHTTDL ngày 05/12/20 16 cüa B tru'ng B
Van hóa, The thao vâ Du ljch quy djnh diêu kin chuyên mon to chüc t.p luyn
và thi dâu mOn Golf. Co hiu l%rc tü ngày 01/02/2017.

* Phdn in nghiéng là nçi dung du'çrc sica &i, bó' sung
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hinh phi1c

BO'N oE NGH!
Cap Giy chü'ng nhn dü diu kiin kinh doanh hoyt dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./Sâ Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van boa vã Th
thao) tinh, thánh ph&.. (trong tru?mg hçp du'çic
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bang chQ in hoa):

Ten giao dch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
do:
. cap
2. Gi.y chimg nhn dàng k doanh nghip so:
ngày.... tháng.... näm..., dàng k thay dôi lan thir .... ngãy .... tháng.... nãm
3. Dia chi tru si chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. H ten ngi.thi dai din rheo pháp 1ut:
Giói tInE:

Chüc danh:

Sinh ngây....../ .. ../ .....Dan tc:

QuOc tich:

S the CAn cu'ó'c cong dan ho.c Chirng minh nhân dan hotc H chiu:
Ngày c.p: ...../ ...../

Ncii cap:

Nai dAng k h khu thiRmg trü:
Ch

i hiên tai:
19

5. Dja diem kinh doanh hot dng the thao:

6. Can cir vâo các quy djnh hin hânh, dê ngh cap Giây chirng nhn dü diêu
dé kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi c.i the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy dinh ti Nghi. dnh sôl06/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 cüa
Chinh ph quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chap hânh nghiêm chinE các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nhirn ye. tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung ho SO dé nghj cap
Giãy chig nhn di diCu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàrn
BI DIIN THEO PHAP LU2T CUA
DOANH NGHI1P BE NGH!
(K5, dóng du, gl2i rô hQ ten, chilcc vy)
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Mãu so 03
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIIT NAM
Dc 1p - Tu' do - Hnh phñc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân hi các diu kiên kinh doanh
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. ./Sä Van
hóa, The thao và Du lich (SG Van hóa Va The
thao) tinh, thânh phô... (trong trung hçp du'ac
üy quyên)

- Ten doanh nghip d ngh cp Giy ching nhn dü diu kin (viêt bang chü' in
hoa):

- Dia chi tru sà chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

Email:

Sau dâylà torn tt tInh hInh chun bj các diu 1dn kinh doanh ..(ghi ci the hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip de ngh cap
Uiây chirng nhn dü diêu kin) nhu' sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong tru'Ong hçip phâi CO nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Nghj djnh so ..../2016/ND-CP ngây tháng nãrn 2016 cüa ChInh
phii quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- SO lu'çmg:
- TrInh d chuyên mOn cia tirng nhân viên (dap irng quy djnh t?i Diêu 6 cüa
Nghi. djnh so 106/2016iND-CP ngáy 01 tháng 7 nàrn 2016 cüa ChInh pht quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co si vt chat, trang thiCt bj the thao, khu vuc kinh doanh:
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Mo tá v co so' vt cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dap ü'ng
diêu kin quy djnh ti diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoán 1, diem b khoân 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh s6106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
narn 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):

3. Ttr xác djnh ngun tài chInh bâo darn hot dng kinh doanh:

Chiiing tOi cam kt:
- Chlu trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc ciia ni dung ké khai;
- Duy tn vic dáp 11mg các diéu kin nêu trên trong suOt qua trInh hoat dng kinh
doanh vá hoàn toàn chju trách nhirn truo'c pháp, 1ut ye các diêu kin dä trInh
bay.!.
DOANH NGHI1P E NGH!
(Ky, dóng c/au, gui ró hç ten, chi'c vy)
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4. Thu tiic cap giây chung nhn dii diêu kiin kinh doanh hot dng the
thao dôi vó'i mon Cãu lông
* TrInh tu thuc hiën:
- Doanh nghip dê nghj cp giy chü'ng nhn di diêu kin kinh doanh hoat
dng the thao g1ri 01 b ho so dê nghj den U ban nhân dan tinh, thành pliô tru'c
thuc trung iiong hoc Sä Van hóa, The thao và Du ljch (So' Van hóa và The
thao) trong tru'ng hçp duc üy quyên no'i dãng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Tru'O'ng hçp ho so can sira dôi, b sung, co' quan cap Giây chirng nhn dü
diêu kin thông báo tr1xc tiêp hoc bang van bàn nh'ng ni dung can sra dôi, bô
sung den doanh nghip trong th?yi hn 03 ngày lam vic, ke tii' ngày nhân ho so.
- Trong tho'i han 07 ngay lam viêc ké tu ngay nhãn du ho so theo quy dinh
co' quan cap Giây chi'ng nhn dü diêu kin tO chirc thârn dnh diêu Idn, cap
Giây chung nhn dü diêu kin.
Trung h9p khOng Cap, CO quan Cap Gi.y chung nhn dü diu kin phái trà
lài bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn hO so và trà kêt qua ducc thirc hin ti tri.j so co' quali
Giây chirng nhn dü diêu kin hoc qua dung bu'u din, qua rnng din tu'.

cap

* Cách thrc thu'c hién.:
Np trrc tiëp tti trii si hoac qua du'mg bixu din, qua rnng din tü den den Uy
ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uong hoc S Van hôa, The thao
vâ Du lich (S& Van hóa và The thao) trong tru'O'ng hçp duçc üy quyên noi dang
k dia diem kinh doanh.
* Thành phán,

so

Iup'ng ho so:

- Thành phân ho so:
(1) Don d nghj cap giây chu'ng nhn dü dieu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mu so 02 tai Phi içic ban hành kern theo Nghj dnh sO 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cua ChInh phii quy dnh ye diêu kin kinh doanh hott dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bi các diu kiên ldnh doanh hoat dng the
thao (Mâu sO 03 tai Phi 11?c ban hành kern theo Ngh dnh sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/20 16 cüa ChInh phii quy djnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chirng nhn däng k doanh nghip; bàn sao van bang,
chi.rng chi, giây chii'ng nhn cüa nhân viên chuyen mOn dOi vó'i co' sO' kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh mc hoat dng the thao bat buccó hu'O'ng dan
tp 1uyn hoc co s& kinh doanh hoat dng the thao mao hiêni.
- So Iung h so: 01 (be).
* Thñ han giâi quyt:

07 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh.
* Dôi ttrgng thixc hin thu tiic hành chInE: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thu tic hành chInh:
- Co quan có thm quyn quyt dinh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trjc tip thirc hin TTHC: So Van hóa, Th thao và Du ljchlSà
Van hóa và The thao:
* Kt qua thirc hin thu ti1c hành chInh: Gi.y chü'ng nhn.
* L phi: Do Hi dông nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mu don, niu ti khai:
- Dan d nghj c.p giy chirng nhn dñ diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu so 02 t?i Phii liic ban hành kern theo Nghj djrih so 106/201 6/ND-CP
ngày 0 1/7/2016 cüa Chmnh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
- Bn torn tt tmnh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dung th thao
(Mâu so 03 tai Phii hic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInE phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu ccu, diu k/en thu'c hién thi tuc hành chInh: *
(1) Ca sâ Vtt cht, trang thit bj tp Iuyn
a) Mt san câu lông:
- Co chiu dài it nht 15,40rn và chiu rng It nhât 8,l0m;
- Mt san phang, không tron truçit.
b)KIchthi.rcsân:
- Dôi vOi san dánh dôi: Chiêu dài 13,40rn, chiêu rông 6,lOrn, d dài du'à'ng
chéo sânlà 14,723iii;
- DOi vó'i san dánh dun: Chiêu dài 13,40m, chiCu rng 5,18rn, d dài duà'ng
chéo san là 14,366rn;
- Các dithng biên và duèng giài han có chiêu rng 4cm.;
- Khoâng cách tr dung biên ngang, dirOrig biên d9c den tuO'ng bao quanh
va den san ké tiêp It nhât 0lm;
- Dôi vOi san can lông trong nhà, chiêu cao tInh tir m.t san den trân nhã It
nhât là 8m, t1xng nhã không duqc lam bang vt 1iu chói, lOa.
c) Chiêu cao cia lirOi là 1 ,55m, ct ltri CO hInh trçi, dñ chäc chän và ding
thang khi 1ui duqc cäng len. Hai ct luâi va các phii kin không duqc d.t vào
trong san.
d) L1x9i duçic lam tr sçii day nylon hoc chat 1iu tong hçip có rnàu sam, các
mat hthi không nhO hon 15mm và không lón han 20mm, mép tren cüa luâi duçc
np rnâu trãng.
d) Dam bâo ánh sang trén san It nhât 1 1 50 lux.
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e) Co ttii so ciru theo quy djnh ciia B Y tê, noi thay do, cat gi do và khu
VU'C Ye sinE.
g) Co bang ni quy bao gOm nhQ'ng ni dung chü yêu sau: Gi tp 1uyn,
dôi tuçlng tham gia tp 1uyn, các dOi tuçng không dirge tham gia t.p Iuyn,
bin pháp darn báo an toàn khi tp 1uyn.
(2) Co s vt chat, trang thiêt bj thi dâu
- Môi san có ding ci lau và lam sch rn.t san.
- Co s& vat chat, trang thiêt bi to chirc thi dâu mOn Câu lông phái dam bäo
các diêu kin quy djnh tai diem a, b, c, d, d, e rn1c (1) iieu trên.
(3) Mt d hi.ró'ng dn tp 1uyn: Môi nguri huó'ng dn tp 1uyn hu'ó'ng
dn không qua 20 ngithi trong rnt buOi tip.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vâi co s6 kinh doanh hot dng the thao thuc mt trong các tnthng
hop:
- Cung Cap dch vi hung dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh mçic hoat dng the thao bat
buc cO huó'ng dn t.p 1uyn. Danh miic hot dng the thao bat buc có hung
dn tap 1uyn do Bô truóng B Van hóa, The thao và Du Ijch quy djnh.
Phài có ngithi hurng dn tp luyn the thao dáp irng rnt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun luyn viCn hoc vn dng viên phi hgp v±ri hot dng th thao
dãng k kinh doanh CO däng cap ti.ir cap 2 trô len hoc tuong throng;
+ Co bang cap ye chuyên ngành the diic, th thao tr bc trung cp tr 1Cn
phü hgp vcri hot dng the thao dang k kinh doanh;
+ Dugc tp hun chuyen mon th thao theo quy dnh cua Bô truö'ng Bô
Van hóa, The thao và Du lich.
b) Di vri Co s kinh doanh hot dng the thao rno hiêrn phái có dü nhân
viên chuyen mOn sau dày:
- NguOi hung din tp luyn the thao dáp trng int trong các diêu kin sau:
+ Là hun luyn viên hoc vn dng viên phii hgp vói hoat dng the thao
dang k,2 kinh doanh có dàng cap tr cap 2 tr len hoc tuong duong;
+ Co bang c.p v chuyCn ngành the diic, th thao ti1r bc trung c.p trr len
phü hçxp vó'i hot dng the thao däng k kinh doanh;
+ Du'Gc tap hun chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa B trung B
Van hóa, The thao và Du ]jeh.
- N/ian viên ct'u ho tai,

- Nhán viên yté' thzthng tryc hoc van ban thóa thun vó'i ccr só' y te' gdn
nhát dé scr thu, cap cz'u ngzthi tham gia hogt dc5ng the thao mgo hiêm trong
trwô'ng hcrp can thiét.
* Can thpháp l cia thi 4ic hành chInh. *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu hrc

t1r

ngây 0 1/7/2007.
-, Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cña ChInh phü quy djnh
chi tiêt và huóiig dan thi hành rnt so dêu cüa Lust The diic, The thao. Co hiu
1irc tir ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu lirc kê tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj djnh so' 142/2018/ND-C'P ngày 09/10/2018 cia C'hinh ph2 tha dOi,
bó sung mç5t so quy djnh ye diêu kin dáu tu' kinh doanh thuc phçm vi quán l
nhà rnthc cia B5 Van hóa, The thao và Du llcl'z. Có hiu ltc tir ngày 09/10/2018.
- Thông tu s 09/2017/TT-BVHTTDL ngây 29/12/2017 cüa B truOng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye ca s& vt chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vth mon Câu lông. Co hiu lirc ttr ngày
20/02/2018.

* Phá'n in nghiCng là ni dung du'crc tha dO'i, b sung
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Mu so 02
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc1p-Tirdo-Hinh phüc

IR1N BE NGH!
Cap Giy chü'ng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./Sâ Van
hóa, Th thao và Du ljch (Si Van hóa vâ The
thao) tinh, thành ph... (trong tru'äng hçp ducic
üy quyên)

1. Ten doanh nghip d ng cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bng chü in hoa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten vi& tt (nu có):
.do:
cp
2. Giy chüng nhtn däng k doanh nghip s&
ngày.... tháng.... nãm..., dAng k thay dôi lan thir .... ngày .... tháng.... narn
3. Da chi tru so chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website:

.. Email:

4. Hç ten nguô'i di din theo pháp 1ut:
Giâi tInh:

Chirc danh:

Sinh ngày ...../ . . ..1 ..... Dn ttc:

Quôc jch:

S the Can cuâc cong dan hoc Chüng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngây cp....../ ...../

Noi cp:

Noi dAng k h khu thuè'ng tri:
Ch & hiên tai:
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5. Da diem kinh doanh hot dng the thao:

6. Can cuir vâo các quy djnh hin hânh, d ngh cap Giây chiirng nhn dü diêu
.. dê kinh doanh
kiên kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
(ghi cii the ho.t dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy djnh t?i Nghj dnh sôlO6/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa
ChInh phü quy dlnh diCu kin kinh doanh hot c1ng the thao.
7. Cam két:
- Chp hânh nghiêm chinh các quy dlnh cña pháp 1ut ye kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thuc cuiia ni dung h so d nghj cp
Giãy chüg nhn du diêu kin kinh doanh hoat dng the thao./.
, ngây ......thcng.... nàm
BA! DIN THEO PHAP LUT CUA
DOANH NGI-iI1P BE NGHJ
(Ky, dóng dáu, ghi r6 hQ ten, chc vy)
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Mãu sO 03
CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
1Jc 1p - Tty do - Hin1i phác

BAN TOM TAT
TInh hInh chuãn hi các diêu kiên kinh doanh
(ghi ciii the hot dIng the thao kinh doanh)
KInh gü'i: Uy ban nhân dan tinh, tbânh ph. ./SO' Van
hóa, Th thao và Du 1ch (So' Van hóa và The
thao) tinh, thành ph... (trong tru'mg hçrp du'yc
üy quyên)

- Ten doanh nghip dé nghj cap Giây chilrng nhn di diCu kin (viêt bang ch in
hoa):

- Dia chi tru sO' chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day Ia torn tat tInh hInh chuân b các diêu kin kinh doanh ..(ghi cii the hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê ngh cap
Giây chtrng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1. Nhân viên chuyên mOn (trong tru'O'ng hçp phái cO nhân viên chuyên mOn theo
quy djnh ti Nghj djnh sO ..../2016/ND-CP ngày tliáng nãrn 2016 cüa ChInh
phü quy dnh diêu kin ki.nh doanh hot dng the thao):
- SO lu'çng:
- TrInh d chuyên mOn cüa tiing nhân viên (dáp ü'ng quy djnh ti Diêu 6 cüa
Nghj djnh sO 106/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 närn 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co so' vt chat, trang thit b th thao, khu v1rc kin hi doanh:
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Mo tâ v co s vt cht, trang thit bj th thao, khu v11c kinh doanh (dáp 1rng
diéu kin quy dnh ti diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoán 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 ciia Nghi djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
nam 2016 cüa ChInh phO quy dinh diéu kin kinh doanh hot dng the thao):

3. lu xác djnh nguOn tài chInh bão darn hot dng kinh doanh:

Chüng tOi cam kit:
- Chju trách nhim v tInh chinh xác, trung thisc ciia ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp irng các diêu kien nêu tren trong suôt qua trInh hot dng kinh
doanh và hoân toân chju trách nhirn truó'c pháp, 1ut ye các diêu kin dä trInh
báy./.
DOANH NGHI1P BE NGH!
(I, d'óng dáu, ghi rO hQ ten, chz,'c vu)
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5. Thu tiic cp giy chfrng nhn dii diêu kin kinh doanh hot dIng the
thao dôi vri mon Taewondo
* Trinh tu thuc hiên:
- Doanh nghip dê nghj cp giy chü'ng nhn dü diu kin kinh doanh hoat
dng the thao gt1i 01 b ho so de nghi, den Uy ban nhân dan tinh, thânh phô trirc
thuc trung uong hoc So' Van hóa, The thao và Du ljch (So' Van hóa vâ Th
thao) trong truo'ng hçip ducic üy quyên noi dàng k da diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn diii diêu kin).
- Truo'ng hçp h so can sira di, b sung, co' quan cp Giây cho'ng nhn dii
diêu kin thông báo tryc tiêp hoc bang van ban nhüng ni dung can so'a dOi, bô
sung den doanh nghip trong thi han 03 ngày lam viêc, kê tir ngày nhn ho so'.
- Trong tho'i han 07 ngày lam vic, kê tir ngây nhn dü h so theo quy dnh,
co quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin to chiLrc thârn djnh diêu kin, cap
Giây chimg nhn dü diêu kin.
Tru'o'ng hp không cAp, co quan cap Giây chüng nhn dü diu kin phâi trá
1j bang van ban và nêu rö 1 do.
- Vic tip nhn h so vâ trá kt qua duc thirc hin tai tri so' co quan cAp
Giây chirng n14n dü diêu kin hoc qua du'o'ng buu diên, qua rnng din tü'.
* Cách thtirc thuc hiên:
Np trirc tip tai trii so' hoc qua duông buu diên, qua mng din to' dn dn Uy
ban nhân dan tinh, thành phô trtrc thuc trung uong hoc So' Van hóa, The thao
và Du ljch (So' Van hóa và The thao) trong truO'ng hç'p du'gc Oy quyên no'i dang
kdiadiêmkinhdoanh.
* Thành phAn, s lu'çTng h so':
- Thành phAn hO so:
(1) Don d nghj cap giây chü'ng nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao (Mu so 02 tai Phi lic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 co'a ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Ban torn tAt tInh hInh chuAn b các diu kin kinh doanh hoat dng the
thao (Mu so 03 tai Phii lc ban hành kern theo Nghi, djnh so 106/201 6/ND-CP
ngây 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Ban sao GiAy cho'ng nh.n dãng k doanh nghip; ban sao van bang,
cho'ng chi, giAy cho'ng nhn cüa nhân vien chuyen mOn dOivo'i co so' kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh miic hoat dng the thao bat buc có hu'ó'ng dan
tp 1uyn hoc co so' kinh doanh hoat dng the thao mao hiern.
-56 1u'cng h so: 01 (be).
* Th?iii han giai quyêt:

07 ngây lam vic k tr ngày nhn di h sc theo quy djnh.
* Dôi tuqng thirc hin thñ tic hành chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thrc hin thu tc hành chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt djnh: Chü tjch US' ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan trçrc tip thirc hin TTHC: S& Vn hóa, Th thao và Du 1jcWSô
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tc hành chInh: Giy chtrng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mu dan, rniu tY khai:
- Dan d nghj cp giy chüng nhn di'i diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mâu so 02 tai Ph 1ic ban barth kern theo Ngh djnh so 106/2016ThD-CP ngày
01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye diiêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
- Ban torn tt tmnh hInh chu.n bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mu so 03 tai Phii 1iic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phñ quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yéu cá'u, diu kién thwc hién thz tuc hành chInh: *
(1) Ca sô vt cht, trang thi& bj tp Iuyn
a) San tp bng ph.ng, không tran tri.rçyt, có din tIch t'x 60m2 tr& len.
b) Anh sang dam bâo tü 200 lux tth len.
c) Co t1ii sa c1ru theo quy djnh cüa B Y tê.
d) Co khu virc thay d, ct giQ d, nhà v sinh.
d) Co s theo dOi vo sinh tham gia tp 1uyn.
e) Co bang ni quy bao gm nhüng ni dung thu yu sau: D& lirçing tham
gia tp 1uyn, trang phiic tp 1uyn, giO' tp 1uyn, bin pháp bão darn an toàn khi
tp 1uyn.
g) Trang thit b t.p 1uyn:
- VO phiic tp 1uyn: 01 b/01 vO sinh.
- DIch dá các loai: 10 chik/04 vO sinh.
(2) Ca s& vt chit, trang thit b thi dâu
a Tuân thu cac diu kin quy dnh tai dim b, c, d miic (1) nêu trén.
b) San thi du bang phng dixçc trâi thárn có tInh dan hi, kIch.thi.râc thârn
thi dâu lOm x lOm.
c) Vö phiic thi du, bâo h tay, chân, g&, ha b và bjt rang: 01 b/01 vô sinh.
d) Giáp, mu thi du Taekwondo: 03 b/01 san.
d) Bang cong b dirn, can trpng lu'cng vO sinh.
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(3) Mt do tp 1uyn
a) Mt d tp 1uyn trén san bâo darn It nhât 03m2/01 vô sinh;
b) Môi nguôi huâng din tp 1uyn không qua 30 vO sinhlbuôi tap.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vi Ca sO' kinh doanh hot dng th thao thuc rnt trong các tnrO'ng hpp:
- Cung cp djch vi.i hixO'ng dn $p 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh rnic hot dng the thao bat
buOc có huO'ng dan tp 1uyn. Danh rnic hot dng the thao bat buc có huO'ng
dan $p 1uyn do B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phâi có nguii hithng dn tp 1uyn th thao dáp ü'ng mt trong các diéu
kiên sau:
+ Là hun luyên viên hoc vn dng viên phii hcip vO'i hot dng the thao
dang k kin.h doanh có däng cap tr cap 2 trO' len hoc tuo'ng du'o'ng;
+ Co bang cp v chuyên ngành the dc, th thao t1r bc trung cp trO' len
phü hcrp vO'i hot dng the thao dang k kinh doanh;
+ Duçic tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cña B tru'&ng Bô
Van boa, The thao và Du ljch.
b) D& vO'i Ca sO' kinh doanh hoat dng th thao mto hirn phài có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- NgtxO'i huO'ng dn tp 1uyn th thao dáp üg rnt trong các diêu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên ph hp'p vO'i hot dông the thao
dang k kinh doanh có däng cap tü cap 2 trO' len hoc tuang duang;
+ Co bang cp v chuyên ngành th dic, the thao tr bc trung cap trO' len
phü hçp vO'i hot dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Du'cic tp hun chuyên mon the thao theo quy djnh cüa B truOng B
Van hóa, The thao và Du 1ch.
- Nhdn viên thu ho.
- Nhán viên yte' thu&ng try'c hoc van ban thóa thuçn vol co sà y té gán
nhát dê so' thu, cap czu ngu'ài tham gia hoit dç5ng the thao ino hiêm ti"ong
trtràng hcip can thiêt.
* Can c&pháp 1) cia thz tic hành chInh: *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc tü'
ngày 0 1/7/2007.
-, Nghj djnh so 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt và huO'ng dan thi hành rnt sO diêu cüa Lut The dyc, The thao. Co hiêu
1irc tr ngày 03/8/2007.
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- Nghj dlnh s 106/201 6/ND-CP ngáy 01/7/20 16 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu lirc tü ngây 0 1/7/2016.
- Nghf d.inh so' 142/20]8/ND-CP ngày 09/10/2018 cza ChInh phi tha dOi,
bO sung m5t sO quy d.inh ye diéu kin dáu tu kinh doanh thuc phgrn vi qudn lj
nhà nuác cia Bó Van hOa, The thao và Du i/c/i. Co hiu 4cc ti'c ngày 09/10/2018.
- Thôngtu sé, 10/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/20 17 cüa Bi trithng B
Van hóa, The thao vâ Du 1ch quy djnh ye co s 4t chat, trang thiêt bj vâ tp
huân nhân viên chuyên mon dOi vó'i mon Taekwondo. Co hiu lirc tü ngây
20/02/2018.

* Phdn in ngl'iiêng là ni dung thccic tha ddi, hO sung
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Mãu so 02
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phtic

DNDENGHI
Cap Giãy chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hoit dng the thao
KInh girl: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./Só' Van
hóa, The thao và Du lich (Si Van boa và Th
thao) tinh, thành phô... (trong tnthng hçip dugc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ng cp Giy chig nhn dü diu kin (vit b.ng chU in hoa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chirng nhn dàng k doanh nghip s&
.do:
.. cp
ngày.... tháng.... 11am..., däng k thay dôi lan thtr .... ngày .... tháng.... närn
3. Dia chi tru s& chInE:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hc ten nguà'i di din theo pháp 1ut:
Gid tInh:

Cht'rc danh:

Sinh ngày. ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cirâc cong dan hoc Chüig minh nhân dan hoc H chiêu:
Ngày câp. ...../ ...../

No'i cp:

Nai dang k h khu thinmg tri:
Ch

hién tai:

5. Da dirn kinh doanh hot dng th thao:

6. Can Cu váo các quy djnh hin hành, d nghj. cap Giây chirng nh.n dü diu
.. dê kinh doanh
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
(ghi cii the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy djnh ti Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa
Chinh phü quy dnh dieu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kêt:
Chap hành nghiêm chinh các quy djnh ci1a pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chiu trách nhiêrn v tInh chInh xác, trung thrc cia ni dung h so dê nghj cap
Giây chung nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàrn
BA! DIIN THEO PHAP LUiT CUA
DOANH NGHI1P BE NGH!
(Kj, dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, ch&c v)
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Mãu so 03
CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Dr do - Hnh phüc

BAN TOM TAT
Tlnh hInh chuân bi các diêu kiên kinh doanh
(ghi ciii the hojt dIng the thao kinli doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. ./Sr Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và The
thao) tinE, thành phô... (trong trumg hçip duc
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh cap Giãy chiirng nhn dü diêu kin (vit bang chü in
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:
Website

Fax:
Email:

Sau day là torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh . .(ghi Cu the boat
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dé nghj cap
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhan viên chuyên mon (trong truO'ng h9p phãi có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tai Nghj djnh so . . . ./20 1 6/ND-CP ngày tháng närn 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh boat dng the thao):
- So hrçTng:
- TrInh d chuyên mOn cüa timg nhân vien (dáp 1rng quy djnh tai Dieu 6 cüa
Nghj djnh sO 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phñ quy
djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. Cci s vt cht, trang thit bj th thao, kbu virc kinh doanh:

Mo tâ v co so' vt chit, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dáp trng
diu kin quy djnh ti diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoãn 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cña Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngáy 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phi quy djnh diêu kin kinh doanh hot &ng the thao):

3. Tr xác dnh ngun tài chInh bão dam hot dng kinh doanh:

Chitng tOi cam k&:
- Chju trách nhim ye tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung k khai;
- Duy trI vic dáp ü1g các diêu kin nêu ti-en trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh vá hoân toân chju trách nhim truó'c pháp, 1ut ye các diêu kin dã trInh
bày./.
DOANH NGHIP BE NGH!
(Kj, dóng dá'u, ghi rô l'zQ ten, chz'c vu,)
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6. Thu tiic cp giy chñ'ng nhn dii diu kin kinh doanh hoit dng
the thao to dôi vói mon Karate
* TrInh tu' thuc hiên:
- Doanh nghip dé ngh cap giy chi.rng nhn dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao gü'i 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trrc thuc trung u'o'ng hoc S Van hóa, The thao và Du ljch (S Van hóa và
The thao) trong tri1?1ng hcip duçc Uy quyên noi dang k da diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Trithng hcip h so cn sira dôi, bô sung, co quan Cap Giy chirng nhn
dü diêu kin thông báo trrc tiêp hoc bang van bàn nhng ni dung can sira dôi,
bô sung den doanh nghip trong thñ hn 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn ho
so..
- Trong thñ hn 07 ngày lam vic, kê tr ngày nhn dü ho so theo quy
dinh, cci quan cap Giây chtmg nhn di diêu kin tO chiirc thârn djnh diêu kin,
cap Giây chirng nhn dü diêu kin.
Trung hp không Cap, CO quan cp Giy chng nhn di diu kin phái
trà lôi bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so Va trà kt qua duc thirc hin ti tr1i sO' co' quan cp
Giây chung nhn dü diêu kin hoc qua duO'ng bu'u diên, qua rnng din tO'.
* Cách thO'c thuc hiên:
Np tnrc tip ti tn1 sO' hoc qua du'O'ng bu'u din, qua rnng din tO' den den
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trrc thuc trung uong ho.c SO' Van hóa, The
thao và Du 1ch (SO' Van hóa và The thao) trong tru'è'ng hçrp du'çc Oy quyên noi
dang k da diem kinh doanh.
* Thành phn, s 1ung ho so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cp giy chu'ng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu sO 02 tai Phii lic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng the
thao (Mâu sO 03 ti Phi.i içic ban hnh kern theo Ngh djnh sO 106/2016/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phO' quy djnh ye dieu kin kinh doanh hot dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chO'ng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chü'ng chi, giây chO'ng nhn cüa nhân viên chuyen mOn dOi vO'i Co SG kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh mic hot dng the thao bat buc có huO'ng dn
tp 1uyn hoc co so kinh doanh hot dng the thao rno hien- .
- S lugng hè so: 01 (be).

* Thôi hn giài quyt:
07 ngày lam vic k tr ngày nh.n dt:i h so' theo quy djnh.
* Di tu'çxng th1rc hin thu tic hành chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thçrc hin thu tiic hành chInh:
- Ca quan Co th.m quyn quy& djnh: Chü tch U' ban nhân dan c.p tinh.
- Ca quan trirc tip thi.rc hiên TTHC: Sâ Van hóa, Th thao và Du ljchlSO'
Van hóa và The thao.
* Kt qua thçrc hin thu tçic hành chinh: Giy chü'ng nhan.
* L phi: Do Hi dng nhan dan cp tinh quy djnh.
* Ten mâu dan, mu tä khai:
- Dan d ngh cp giy chig nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu so 02 t?i Phii içic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/2016/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phfi quy dinh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
- Bàn torn tt tInE hinh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mâu so 03 ti Phi 1c ban hânh kern theo Nghi. djnh so 106/2016/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInE phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu cá'u, dieu kin thicc hiên thz tuc hành chInh: *
(1) Ca sâ vt chat, trang thit bj tp Iuyn
a) San tp bng phäng, không tran trrn?'t, Co din tIch tir 60rn2 tr len.
b) Anh sang dam bâo tir 200 lux tr9 len.
c) Co bang ni quy bao gm nhung ni dung chü yu sau: Di tLrcYng tham
gia tp 1uyn, trang phçic tp 1uyn, giô t.p 1uyn, bin pháp bão dam an toân khi
tp 1uyn.
d) CO vo phiic chuyên mon Karate: gang tay màu xanh, gang tay màu dO;
b bão v bàn chân, ông quyên rnàu xanh; b bâo v bàn chán, ông quyên may
dO; diing c dâ don (lärnpa)
d) Co khu vçrc thay d, ct git d, nhà v sinh; cO tui so' cim theo quy
dinhcüaBôYtê.
e) Co s theo dOi vô sinE tham gia tp 1uyn, ghi d,y du h9 ten, näm sinh,
dja chi, thai gian theo hçc và luu dan xin h9c cüa tüng nguOi.
(2) Ca sâ vt chit, trang thit bj thi d,u
a) Thâm hInh vuOng có chiu dài mi cnh tr 1 Om dn 12m;
b) Tuân thu các quy djnh tai dirn a và dim b miic (1) nêu trên.
c) Báo v ca th, bjt rang, dng h bm gii, bang dim, can trong luçing
ca th, cOng và c tr9ng tài gOm hai rnàu xanh và màu dO;
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d) Co vO phçic chuyên mon Karate; gang tay màu xanh, gang tay rnàu dO;
b bào v bàn chân, ông quyên rnàu xanh; b bào v bàn chân, ông quyên mãu
dO; dung ci do' dOn (lampo);
d) Co kbu virc thay d& gCri d& khu vrc v sinh; có ti1i SO ciru theo quy
dinhcüaBôYtê.
(3) Mt d tp 1uyn
a) Mt d tp 1uyn trên san bão darn It nh&t 03rn2/0 1 vO sinh;
b) Mi ngthi huó'ng dn tp 1uyn khOng qua 30 vO sinhIbui tap.
(4) N/ian viên chuyên mon *
a) Di vó'i Co s kinh doanh hoat dng th thao tbuc rnt trong cac tru'O'ng
h9p:
- Cung cap djch vi huâng dn tp 1uyn the thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao tbuc Danh rn'ic boat dng the thao bat
buc có hu'óng dan tp 1uyn. Danh rnc boat dng the thao bat buc có hu'O'ng
dn tp 1uyn do B tnthng B Van hóa, The thao Va Du llch quy djnh.
Phài có nguO'i huâng dn tp 1uyn th thao dáp irng rnt trong các diêu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phii hp'p vó hoat dng the thao
dàng k kinh doanh có dàng cap tIi cap 2 tr len hoc tuong drang;
+ Co b&ng cp v chuyên ngành the dic, the thao t1r bc trung cap trO' 1tn
phü hcp vi hoat dung the thao däng k kinh doanh;
+ Duac tap hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B truO'ng B
Van hóa, The thao và Du lich.
b) Di vi co s kinh doanh boat dng the thao mao hirn phài có dO nhân
viên chuyên mOn sau day:
- Ngui huó'ng dn tp 1uyn th thao dáp ig mt trong các diu kin sau:
+ Là hun luyn viên hoc vn dng viên phà h?p vó'i boat dng the thao
däng k kinh doanh có däng cap tir cap 2 trO' len hoc tuong duong;
+ Co bang cp v chuyên ngành th djc, th thao tr bc trung cp tri len
phü hcip vó'i hoat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Duçic tp huân chuyên mOn the thao theo quy dnh cüa B trung Bô
Van bOa, The thao và Du lich.
- N/ian viên cth hçS.
- N/ian viên y té' thu'àng trzcc hoc van ban thóa thun vó'i ccy sO' y té gán
nhát dê so' ci'u, cap cz'u ngithi thain gia ho cit dç5ng the thao mqo hiém trong
trithng hcrp can thiêt.
* Can cipháp 1)5 cia thi, ic han/i chin/i.' *
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- Lut th dic, th thao s 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc
tir ngày 01/7/2007.
- Nghj djnh s I 12/2007/ND-CP ngây 26/6/2007 cia ChInh phü quy dnh
chi tiêt vã hu'oTlg dan thi hành môt so diêu cüa Lut The diic, The thao. Co hiu
lirc tr ngy 03/8/2007.
- Ngh dinh sé 106/2016/ND-CP ngây 01/7/2016 cüa ChInh phfi quy djnh
diu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1rc tr ngày 01/7/2016.
-Nghdjnh so' 142/2018/ND-CPngày 09/10/2018 cia ChInhphithadO'i,
bO sung mç5t sO quy d.inh ye diêu kin d'áu tu' kinh doanh thuc phm vi quán l
n/ia nzthc cza Bó VOn hOa, The thao và Du if c/i. CO hiu lcc ti'i' ngày 09/10/2018.
- Thông tu sO 02/20 1 8/TT-BVHTTDL ngây 19/01/2018 cüa B truO'ng B
Van hóa, The thao vâ Du lich quy dnh ye ca s vt chat, trang thiêt b và tp
huân nhân viên chuyên mOn dOi vói mOn Karate. Co hiu 1irc tr ngày 05/3/20 18.

* Phn in nghiêng là ni dung dwQ'c tha dO'i, b sung
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Mãu

so

02

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bic Ip - Tr do - Hnh phüc

DON BE NGHJ
Cap Giy chüng nhn thi 1iu kiin kinh doanh hoit dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du lich (Sô Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong trumg hçip dLrcic
üy quyn)

1. Ten doanh nghip dê ng

cap

Giây chmg nhn dü diêu 1dn (vit bang cht in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
.do:
2. Giy ching nhn dang k doanh nghip s:
. cp
ngày.... tháng.... nãm..., däng k thay dôi lan thü .... ngày .... tháng.... nãm
3. Dia chi tru s chinh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hç ten ngi.thi di din theo pháp 1ut:
Gió'i tInh:

Chiirc danh:

Sinh ngày: ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuó'c cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp. ...../ ...../

Nai cap:

Ncii dang k h kh.0 thuông trü:
Ch

i hiên tai:
't-)

5. Dja diem kinh doanh hot dng th thao:

6. Can cü' vào các quy dfrIh hin hành, dC ngh cap Giây chi'rng nhn dü diu
dê kinh doanh
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
(ghi cii the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy djnh ti Nghj dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa
ChInh phi. quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kêt:
- Chap hânh nghiêrn chinh các quy djnh cña pháp 1ut ye kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc ciia ni dung h so d nghj cp
Giây chüng nhn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàm
D4J DItN THEO PHAP LU4.T CUA
DOANH NGHIP BE NGHJ
(Ky, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chi'c vu)
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Mãu s 03
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI1T NAM
Dc1p-Tijdo-Hnh phác

BAN TOM TAT
TInh hInh chuãn bi các diêu kiên kinh doanh
(ghi ciii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& ./Si Van
hóa, Th thao và Du 1ch (So' Van hóa và The
thao) tinh, thành ph... (trong tru'O'ng hcTp du'çic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghi, cp Giy chi'mg nhn dü diu kin (vit bang ch in
hoa):

- Dia chi tru so' chInh:
Diênthoai:
Website'

Fax:
Email:

Sau day là torn tat tInE hInh chun bj các diu kin kinh doanh .. . (ghi cii th hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chiirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong tru'O'ng hçp phãi Co nhân viên chuyen mon theo
quy dnh ti Nghj dijnh sO ..../2016/ND-CP ngày tháng näm 2016 ci.ia ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- Sé lucing:
- TrInh d chuyên mOn ciia tirng nhân viên (dáp lung quy dnh tai Diêu 6 cüa
Ngh djnh so 106/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 närn 2016 cüa ChInh phü quy
dinE diêu kiên kinh doanh hot dng the thao).
2. Co so' 4t chat, trang thiêt bj the thao, khu vile kinh doanh:
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Mo tá v co so vt chat, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dap ü'ng
diêu kin quy djnh ti diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b khoân 2
vá diem b khoân 3 Diêu 7 cña Ngh djnh s0106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
nãrn 2016 ciia ChInh phii quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao):

3. Tir xác dnh nguOn tâi chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Chñng tOi cam kt:
- Chlu trách nhirn v tInh chInh xác, trung thc cña ni dung ke khai;
- Duy trI vic dáp rng các diêu 1dn nêu trên trong sué,t qua trInh hoat dng kinh
doanh vâ hoàn toàn chju trách nhim tru'Oc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trInh
bay .1.
DOANH NGHIP BE NGH!
(I', dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, cht'c vy)
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7. Thu tiic cp giy chi'ng nhn dii diu kin kinh hot dEng the thao
dôi vói mon Bo'i, Ln
* Trinh tr thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chrng nhn dü diu kin kinh doanh
hoat dng the thao glri 01 b ho so' dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trirc thuc trung ucmg hoc S& Van boa, The thao và Du ljch (SO Van hóa vã
The thao) trong trlIng hcip duqc ày quyên no'i däng k dja diem kinh doanh (Ca
quan cap Giây chIrng nhn dà diêu kin).
- Tru'mg hçi'p ho so' can sira dôi, bO sung, co' quan c.p Giây chirng nhn
dü diêu kin thông báo trçrc tiêp ho.c bang vAn bàn nhü'rig ni dung can sra doi,
bô sung den doanh nghip trong thai han 03 ngày lam vic, kê tü' ngày nhn ho
So'.
- Trong thô'i hn 07 ngày lam vic, kê tr ngày nhn dü ho so' theo quy
djnh, co' quan cap Giây chà'ng nhn dü diêu kin to chiirc thârn djnh diêu kiên,
cap Giây chü'ng nhn dii diêu kin.
Trung hçp không cap, co' quan cp Giy chirng nhn dñ diêu kin phãi
trà 1i bAng van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so' và trã kt qua duçic thirc hin tai tr1i s co' quan cp
Giây chi'ng nhn dü diêu kin hoc qua du'O'ng bu'u din, qua rnng din tà.
* Cách thirc thuc hiên:
Np trirc tip t?i trii si hoc qua duO'ng bu'u din, qua mng din tü' den den
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uo'ng hoc Sci VAn hOa, The
thao và Du ljch (S& Van hóa và The thao) trong tru'à'ng hgp duçyc ày quyên fbi
dang k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçing h so':
- Thành phn h so':
(1) Do'n d ngh cp giy chàg nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng
the thao (Mâu sO 02 tai Phi 1ic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/NDCP ngây 01/7/2016 càa ChInh phà quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kiên kinh doanh hoat dng the
thao (Mâu so 03 t?i Phii 1iic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/ND-CP
ngày 0 1/7/2016 càa ChInh phà quy djnh ye diêu kin kinh doanh boat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao vAn bang,
chng chi, giây chng nhn cüa nhân viên chuyen mon dOivo co' s kinh doanh
boat dng the thao thuc Danh miic boat dng the thao bat buc có hu'ng dan
tp luyn hoc co' s kinh doanh hoat dng the thao mao hiem.
- S luçmg h so': 01 (be).
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* Thè'i hn giâi quyt:
07 ngày lam vic k tr ngày nhn dii h so theo quy djnh.
* DM tirçmg thirc hin th tiic hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thu t11c hành chInh:
- Co quan có thrn quyn quyt djnh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trirc tip thirc hin TTHC: S Van hóa, Th thao và Du llchlS&
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tic hành chInh: Giy chüng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhãn dan c.p tinh quy djnh.
* Ten mâu don, rnu t khai:
- Don d nghj cp giy chrng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu so 02 tai Phii 1ic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
- Bn torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh hoat dng the thao
(Mâu so 03 tai Phi 1ic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu cu, diu kién thwc hin thz tuc hành chinh: *
(1) Co sâ vt cht, trang thit bj t.p 1uyn
a)Bêboi:
- KIch thuóc: B boi duçic xây drng hoc lAp dt có kIch thiió'c không nhO
hon 6m x 12rn hoc có din tIch tuong diiong;
- Day b có do d& du, khOng gAp khüc, chênh 1ch d sâu không qua
01 m dôi vâi be boi có chiêu dài tiir 25m tth len ho.c không qua 0,5m dôi vói be
boi có chiêu dài nhO hon 25m;
- Thành be, day b có b rn.t nhk, mm, d lam sach.
b) Biic xuAt phát chi du'qc lAp di vó'i b boi có d sâu không nhó han
1,35rn.
c) Co phOng thay dO, khu tam tráng và khu v sinh; san các khu v1rc nay
và xung quanh be boi phãi phàng, không dgng nuâc, không tron truçit.
d) Khu vrc ri:ra chân dtrgc dt tai vj trI trithc khi ng1sii tp xung b.
d) Co h thng am thanh trong tInh trng hoat dng t&.
e) H th&ig ánh sang darn bâo d sang khOng nhö hon 300 Lux & mgi da
dim trén mat nithc be boi.
g) Co day phao dugc càng d phân chia các khu virc cüa b boi.
h) Diing cii ciru
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các vi trI thuân lai d quan sat vã scr
- São cü'u ho duoc dat trén thânh b
ding, có d dãi 2,5rn, son rnãu do - trãng. Mi be bo'i phãi có It nhât 06 são;
- Phao cru sinh ducic dt trên thãnh be v vi, trI thun lç)'i khi sr dung. Mi
be bo'i phãi có It nhât 06 phao;
- Gh ci.'u h ducic dt trén thãnh be vO vi trI thun lçii d quan sat cho
nhân viên ciru h, có chiêu cao It nhât 1 ,5rn so vO'i mat be.
i) Bang ni quy, bin báo:
- Bang ni quy, bin báo duçc dt các hu'ó'ng, vi, tn khác nhau, d doc,
d quan sat;
- Bang nOi quy bao gOm các ni dung chii yêu sau: giO' tp 1uyn, bin
pháp bão darn an toàn, quy djnh dôi tuçmg không du'pc tharn gia tp luyên vã các
quy di,nh khác;
- Biên báo khu virc dânh cho nguñ không bitt bai (co d sâu tr 0lrn tri
xuong); khu vrc dành cho nhü'ng nguè'i biêt boi vã khu virc cam nhãy cam dâu
(co d sâu It hon 1,4rn).
(2) Co sTi vt chit, trang thit bi, thi du
a) Thrc hin theo quy di,nh t?i các diem a, b, c, d, d, e, g mic (1) nêu trên.
b) Co dung boi rng it nht 02m, dLrçYc phãn cách bang day phao nOi giãrn song.
(3) Mt d tp 1uyn, hung dn tp 1uyn vã cru h
a) Mt d tp 1uyn phãi bão darn It nht 01 nguO'i/O 1 rn2 0' khu vi'c nu'O'c
nông (d sâu du0'i 0lrn) hoc 01 nguO'i/02rn2 0' khu virc nuó'c sâu (d sâu tr 0lm
tr0' len).
b) Mi ngu'0'i huâng din tp 1uyn chi duqc huó'ng dn khOng qua 30
ngu0'i hoc không qua 20 nguO'i dôi vâi tré em du'ó'i 10 tuOi trong rnt buOi tp.
c) Phãi bão darn có nhân viên ciu h thu0'ng trrc khi có ngu0'i tharn gia
tp 1uyn và thi dâu. So luçmg nhân viên ciru h phãi darn bão It nhât 200m2 mt
rnró'c be bo'i/Ol nhân viên, truO'ng hcp có dông ngithi tharn gia tp 1uyn phãi
darn bão It nEat 50 ngu'0'i boi/01 nhân viên trong c11ng imt thO'i diem.
(4) Nhdn vién chuyên mon *
a) Dôi V0'1 CO SO' kinh doanh hoat dng th thao thuc rn5t trong các tru'0'ng hpp:
- Cung cp djch vi hu0'ng dn tp 1uyn the thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh mic hot dng the thao bt
buc có hithng dn tp 1uyn. Danh mvc hot dng th thao bt buc có hu'ó'ng
dan tp 1uyn do B tru0'ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phãi có ngu0'i hu'0'ng dn tp Iuyn the thao dáp 0'ng rnt trong các diu
kiên sau:
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+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçp vâi hoat dng th thao
däng k kinh doanh có dàng cap tü cap 2 tth len hoc trnmg duang;
+ Co bang cp v chuyên ngành th dic, th thao t1r bc trung cp trà len
phü hçp vfri hoat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Di.rçrc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa BO truâng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) Di vâi ca s kinh doanh hoat dng th thao rno him phâi có dñ nhân
viên chuyên mon sau day:
- Ngu'ô'i hu'àng dn tp 1uyn th thao dáp 1mg mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü h9p vOi hoat dng th thao
dãng k kinh doanh có däng cap tü cap 2 trâ len hoc tuong du'ung;
+ Co b.ng cp v chuyên ngành th dic, th thao tux bc trung cp tró' len
phü hqp vâi boat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Ducic tp hu.n chuyên mon th thao theo quy djiih cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- N/ian viên cthi hç5.
- N/ian viên y té' thwàng trcc hoc van ban thóa thun vó'i cct sO' y té' gn
nhát dê so' cthi, cap cth ngzthi tharn gia hoQt dç5ng the thao mo hiêm trong
trzthng hcip can thiét.
* Can cz'pháp lj cia thz tic han/i chInh: *
- Lut th diic, th thao so 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc
tü ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy dnh
chi tiêt và hung dan thi hành mt sO diêu cüa Lu.t The diic, The thao. Co hiu
hxc tü ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/201 6/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu hrc tiir ngày 01/7/2016.
- Nghj djnh sO' 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cza ChIn/i phi tha dO'i,
ho sung m5t sO quy dfnh ye diéu kin dâu tu' kin/i doanh thu$c phgm vi quán l)
nhà nithc cia B5 Van hóa, The thao và Du l/ch. Co hiu 1ic tic ngày 09/10/2018.
- Thông tu sO 03/2018/TT.-BVHTTDL ngày 19/01/2018 cüa B truâng B
Van boa, The thao và Du ljch quy dnh ye co s& 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vi mon Bai, Lan. Co hiu lirc tü ngày
10/3/2018.

* Phan in nghiêng là ni dung du'Q'C tha dó'i, ho sung
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Mãu

Si

02

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Htnh phiic

DON JJE NGH!
Cp Giãy chfrng nhn dii diêu kiin kinh doanh hoyt dng th thao
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành
Van
boa, Th thao và Du lich (S& Van hóa Va Th
thao) tinh, thành ph... (trong tru&ng hçrp di..rçc
iiy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giây chiing nhn dii diu kin (vit bang ch'Cr in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy ching nhn däng k doanh nghip s&
.do:
. cp
ngày.... tháng.... näm..., dAng k thay dôi lan thii .... ngày .... tháng.... nãrn
3. Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

.. Email:

4. Hç ten ngui dai din theo pháp lut:
Gii tInh:

Chirc danh:

Sinh ngày. ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tch:

S the Can cuâc cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiêu:
Ngày cap: .. . ../ ...../

No'i cap:

No'i dàng k) h khu thix&ng tri:
Ch 6 hiên tai:
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5. Da dirn kinh doanh hoat dng th thao:

6. Can cuir vâo các quy dnh hin hành, dê ngh cap Giây chiirng nhn dü diêu
.. dê kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi ciu the hoat ng the thao kinh doanh) theo
hoat dng the thao
quy dnh tai Nghj d4nh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa
ChInh phuii quy dnh diCu kin kinh doanh boat dng the thao.
7. Cam kt:
- Chip hành nghiêrn chinh các quy djnh ct'ia pháp 1ut ye kinh doanh boat dng
the thao;
- Chju trách nhirn v tInh chInh xác, trung thiic cüa ni dung h so d nghj cp
Giây chuirng nhn dü diCu kin kinh doanh boat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nãrn
DI DIN THEO PHAP LUT CUA
DOANH NGHI1P BE NGH!
(K), dóng dá'u, ghi r6 hQ ten, chz'c vi)
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Mãu so 03
CONG HOA XA 1191 CHU NGHiA VIT NAM
DIc 1p - Tir do - Hinh phtIc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuãn bi các diêu kiên kinh doanh
(ghi cIii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du lich (S Van hóa và The
thao) tinh, thành ph... (trong trithng hçp dugc
iiy quyên)

- Ten doanh nghip d ngh cap Giy chig nhn dü diu ldn (vit bang ch in
boa):

- Dia chi tru sà chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website

Email:

Sau diây là torn tat tInh hlnh chuân bj các diêu kin kinh doanh .(ghi ci the ho?t
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê ngh cap
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong truOng hçip phài có nhân viên chuyên mOn theo
quy djnh tai Nghj dnh so ./20 1 6/ND-CP ngày tháng nàrn 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh boat dng the thao):
- SO lugng:
- TrInh d chuyên mOn cña tixng nhân vién (dáp iirng quy djnh tai Diêu 6 cüa
Nghj djnh sO 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 närn 2016 cüa ChInh phi quy
djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. CG s vt cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh:
3-)

Mo tâ v Ca si vt cht, trang thik bj th thao, khu vrc kinh doanh (dap 1rng
diêu kin quy dnh ti diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoán 2
vâ diem b khoãn 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
narn 2016 cüa ChInh phii quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):

3. Tir xác djnh ngun tài chInh bão

dam

hot dng kinh doanh:

Ching tôi cam kt:
- Chju trách nhim ye tInh chInh xác, trung thirc c1ia ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp img các diêu kin nêu trën trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh vâ hoàn toân chlu trách nhim tnró'c pháp, 1ut ye các diêu kin dã trInh
bây./.
DOANH NGHIP BE NGH!
(K5, dóng dá'u, ghi r6 hQ ten, chz'c vii)
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8. Thu tklc cp giy chfrng nhn dii diêu kin kinh doanh hot dng
the thao dôi vài mon Billiards & Snooker
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghiêp dê nghi cap giây chung nhân du diêu kiên kinh doanh
hot dng the thao g1ri 01 b ho SO dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
tr11c thuc trung uong hoc S Van hóa, The thao và Du ljch (So' Van hóa và
The thao) trong tnro'ng hçp dirçic üy quyên noi dàng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chñng nhn dü diêu kin).
- Truô'ng hçp ho so' can sira dôi, bô sung, cci quan cp Giy chirng nhân
dü diêu kin thông báo tr1rc tiêp hoc bang van bàn nhQ'ng ni dung can sira dOi,
bô sung den doanh nghip trong thi h.n 03 ngày lam vic, ke tr ngày nhn ho
SO.
- Trong tho'i hn 07 ngày lam vic, kê tr ngày nhn di. ho so theo quy
djnh, cci quan cap Giây chiimg nhn dñ diCu kin tO chtrc thâm dnh diéu kiên,
cap Giây chüng nhn dü diêu kin.
Truo'ng hcp không cap, co' quan cp Giy chirng nhn dü diêu kin phãi
trâ lôi bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so và trã kt qua du'qc thirc hin ti trii sO' cci quan cp
Giy chiirng nhn dü diêu kin hoc qua duO'ng buu diên, qua mng din to'.
* Cách tho'c thuc hiên:
Np trirc tiêp tai tr so' hoc qua duO'ng bi.ru din. qua mng din to' dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uong hoc So' Van hóa, The
thao và Du 1ch (So' Van hóa và The thao) trong truo'ng hçip dirgc üy quyên noi
dang k dja diem kirth doanh.
* Thành phn, s luçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp giy chimg nhn do' diu kin kinh doanh ho?t dng
the thao (Mâu sO 02 tai Phi.i liic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phi quy djnh ye diêu kin kinh doanh ho.t dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng the
thao (Mâu so 03 tai Phii liic ban hành kern theo Nghi, dnh sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh pho' quy dnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy cho'ng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chü'ng chi, giây chü'ng nhn cña nhân viên chuyên mon dOi vó'i cci so' kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh mc hoat dng the thao bat buc có hithng dan
tp 1uyn hoc co so' kinh doanh hoat dng the thao mao hiêm.
- S6 hrçng h so: 01 (b).
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* Thôi hn giài quyt:
07 ngày lam vic k tn ngày nhn dü h so theo quy dnh.
* Dôi trn'ng thrc hin thu tiic hành chinh: Doanh nghip.
* Ca quan thirc hin thii tijc hành chinh:
- Co quan có th.m quyn quyt djnh: Chñ tjch U5i ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trçl'c tip thrc hin TTHC: S Van hóa, The thao và Du ltchIS
Van hóa và The thao.
* Kêt qua thrc hin thu tVc hành chInh: Giây chirng nhn.
* L phi: Do Hi dông nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten rnâu don, rnu ta ldiai:
- Don d nghj cp giy chig nhn diei diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 ti Phil liic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
- Bàn torn tt tInE hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mu so 03 ti Phii iijc ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
0 1/7/2016 cña ChInh phu quy dnh ye diêu kin kinh doarih hoat dng the thao).
* Yêu cáu, diéu kiên thuc hiên thi tic hành chInh: *
(1) Co sr vat cht, trang thit bj
a) Khu virc dt bàn phái có mái che, khoàng cách tInh tier mép ngoài bàn
tO'i tuô'ng It nhât là 1 ,5rn, khoàng each các bàn vó'i nhau it nhât là 1 ,2rn.
b) Co s t chi.rc tp 1uyn và thi du Billiards & Snooker phài có It nht
mt trong nhffig lo?i bàn sau:
- Bàn snooker: Chiu dài lông bàn 3,569rn (d dao dng tier 3,556m den
3,582m), chiêu rng lông bàn 1,778rn (d dao dng tier 1,765rn den 1,791rn).
Chiêu cao tInh tier mt san ti rnt thành bang cieia bàn tier 85mm den 88 mm;
- Bàn pool: Chiu dài lông bàn 2,54rn (d dao dng tier 2,537m dn
2,543rn), chiêu rng lông bàn 1,27 m (d dao deng tIx 1,267rn den 1,273m).
Chiéu cao tmnh tier rnt san ti rnt thành bang cüa bàn tier 74mm den 79mm;
- Bàn carom: GOrn bàn lOu và bàn nhô. Chiu dài lông bàn ló'n 2,84m (d
dao dng tier 2,835m den 2,845m), chiêu rng lông bàn Rrn 1,42m (d dao dung
tier l,415rn den 1,425rn). Chiêu dài lông bàn nhO 2,54m (d dao dng tier 2,535rn
den 2,545m), chiêu rng lông bàn nhO 1,27m (d dao dng tier 1,265m den
1 ,275m). Chiêu cao tinh tier mt san tOu mt thành bang cña bàn tier 75mm den
80mm.
c) Mt bàn phái darn báo d phng và thrcic trái bang vài, ni phiei h?p vo,i
tnng 1oi bàn.
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d) Co bi st1 d'çing phü hçp v6i tüng loai bàn.
d) Co Ca, cu ni, la, giá d ca, bang ghi dirn.
e) Anh sang tai các dim trên rnt bàn và thành bang It nht là 300 lux.
g) Truo'ng hçip den di.rçc thit k cho mi bàn thI khoáng each tir dim
thâp nhât cüa den den mt bàn it nhât là im.
h) Co tüi sa cü'u theo quy dnh cüa B Y tê; có khu vrc thay do, ncii cat
gitt do, nhà v sinh.
i) Co bang ni quy quy djnh nhng ni dung chü yêu sau: GRi tp 1uyn,
dôi trc1ng tham gia tp luyn, các dOi tuçmg không dugc tham gia tp 1uyn,
bin pháp dam bão an toàn trong tp 1uyn.
(2) .Nhán viên chuyên mon *
a) Di vói ca si kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các tru'èng hçp:
- Cung cp dch vi huâng din t.p 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh rniic hoat dng th thao bt
buc có huOng dan tp 1uyn. Danh mic hot dng the thao bat buc có huóng
dan tp 1uyn do B tnr1ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh.
Phâi có nglxi hithng dn tp luyn th thao dáp üng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên phü hcp vOi hoat dng th thao
dang k kinh doanh có dang cap ti'r cap 2 trâ len ho.c tuang duang;
+ Co b&ng cp v chuyên ngành th dc, the thao tü bc trung c.p tr len
phü hqp vi hoat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Di.rçic tp hu.n chuyên mon th thao theo quy dnh ciia B tru'ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) Di vOi Co s& kinh doanh hot dng th thao rnio hiêrn phãi có dñ nhan
viên chuyên mon sau day:
- Nguii hii&ng dn tp 1uyn th thao dáp trng rnt trong các diu kin sau:
+ Là hun luyn viên hoc vn dng viên phit hçp vOi hoat dng the thao
dang k kinh doanh có dãng cap tr cap 2 tró' len ho.c tuang ducTng;
+ Co bng cp v chuyên ngành th dic, th thao tü' bc trung cap trâ len
phü hçTp vâi hot dng the thao dang k kinh doanh;
+ Duçic tp hun chuyên mon th thao theo quy dlnh cüa B truông B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- Nhán viên cz'tu ho.
-Nhán viên y té' thu'àng tricc hoc van bàn thóa thun vài cci so' y té' gcn
nhdt dê so' cth, cap cz'u ngu'&i tham gia hogt d5ng the thao mgo hiém trong
trzthng hcrp can thiét.
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* Can c&pháp l cia thz tyc hành chInh. *
- Lut the dic, the thao so 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1xc
t1r ngây 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 eüa ChInh phü quy dnh
chi tiêt và hurng dn thi hành mt so diêu cüa Lust The dye, The thao. Co hiu
11rc tr ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu lirc tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj djnh s 142/2018/ND-CF ngày 09/10/2018 cia CI'zInhphü tha do2i,
bó sung mt so quy d'jnh ye diêu kin dáu tw kinh doanh thu5c phgm vi quán ly
nhà nzthc cia B Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu ly'c tfr ngày 09/10/2018.
- Thông tu' s 04/201 8/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 cüa B trithng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye ca s 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vOi mOn Billiards & Snooker. Co hiu 1irc tir
ngày 15/3/2018.

* Phn in nghiêng là ni dung du'cic tha ddi, ho sung
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Mãu so 02
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Ttr do - Hnh phñc

BE NGH!
Cp Giy chñ'ng nhn dü diêu kiin kinh doanh hot dng the thao
io'r

KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, The thao Va Du lich (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong truè'ng hcTp duQc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip dê nghi cap Giây chmg nhn dü diêu kin (vit bang chü' in hoa):

Ten giao dch (nu có):
Ten vi& tat (nêu có):
2. Giy chi'rng nhn dang k2 doanh nghip so:
.do:
.. cap
ngày.... tháng.... näm..., däng k thay dôi lan thü' .... ngày .... tháng.... nãrn
3. Dia chi tru so' chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hc ten nguo'i di din theo pháp lut:
Giói tInh:

Chirc danh:

SinE ngây: ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the CAn cuóc cOng dan hoc Ch&ng rninh nhân dan hoc H chiu:
Ngây cap: ...../ ...../

NGi cap:

No'i dAng k h khu thuo'ng trü:
Ch

a

hiên tai:
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5. Dja dirn kinh doanh ho?t dng th thao:

6. Can cir vâo các quy djnh hin hânh, dé nghj cap Giây chng nhn dii diêu
.. dê kinh doanh
kin kinh doanh ho.t d5ng the thao cho doanh nghip
(ghi the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy dnh ti Ngh dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 cüa
ChInh phi quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chip banE nghiêm chinh các quy djnh ciia pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung h sa d nghi, cp
Giây chü'ng nhn dñ dieu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... náin
IJAl DI1N THEO PHAP LUAT CUA
DOANH NGHI1P BE NGH!
(Kj', dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chi'c vy)
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Mãu s 03
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
1Jc Ip - Ttr do - Hnh phñc

BAN TOM TAT
TInh hlnh chuãn hi các diêu kiên kinh doanh
(ghi cii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
boa, Th thao và Du lich (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong trithng hgp ducc
iiy quyên)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chiig nhn dà diu kin (vit bang chü' in
hoa):

- Dia chi tru sO' chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh . . .(ghi CIJ the hoat
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong truO'ng hgp phài có nhân viên chuyên mOn theo
quy dnh tai Ngh dnh so . .. ./201 6/ND-CP ngày tháng nàm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- SO luçmg:
- Trinh d chuyen mon cOa tü'ng nhân viên (dáp 11mg quy dnh ti Diêu 6 cüa
Nghj djnh sO 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãrn 2016 cia ChInh ph11i quy
dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Ca sO' vat cht, trang thit bj th thao, thu virc kinh doanh:
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Mo tá ye co' si vt chat, trang thit bj th thao, khu vixc kinh doanh (dap rng
diêu kin quy djnh tai diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b khoân 2
va diem b khoàn 3 Diéu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
närn 2016 cüa ChInh phñ quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):

3. Ti.r xác dnh ngun tài chinh bão dam hot dng kinh doanh:

Chiing tôi cam kt:
- Chu trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp ig các diêu kin neu trén trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh vâ hoân toân chu trách nhim tmc pháp, 1ut ye các diêu kin dà trinh
bay.!.
DOANH NGHIP BE NGH!
(K)5, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chz'c vu)

62

9. Thu tic cap giây chu'ng nhn thi diêu kin kinh doanh hot dng
the thao di vói mon Bong ban
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy cht'rng nhn dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao giri 01 b ho so' dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trxc thuc trung uo'ng hoc S Van hóa, The thao và Du ljch (S Van hóa và
The thao) trong trumg hcTp dLrçYc üy quyên noi dang k' dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Trung hgp h so can sira dôi, bô sung, co' quan cp Giy chirng nhn
dü diu kin thông báo trçrc tiêp hoc bang van bàn nhUg ni dung can sra doi,
b sung den doanh nghip trong thai hn 03 ngày lam vic, ke tr ngày nhn ho
so,.
- Trong thO hn 07 ngày lam vic, ke tir ngày nhn dii ho so theo quy
dinh, co quan cap Giây chng nhn dü diêu kin to chc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chrng rihn dü diêu kin.
Tru'à'ng h'p khOng cap, co' quan cap Giy chü'ng nhn dñ diu kin phài
trà lôi bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Viêc tip nhn h so và trà kt qua dugc thirc hin ti trV SD' co quan cap
Giy chü'ng nhn dU diêu kin hoc qua du'ng b.ru din, qua mng din tü'.
* Cách thiirc thrc hiên:
Nôp tru'c tip tai trçi s hoc qua dumg bu'u din, qua mng din t1r den den
1Jy ban nhân dan tinh, thành phO trirc thuc trung uung hoc S Van hóa, The
thao và Du ljch (S Van hóa và The thao) trong truông hgp duc üy quyên noi
dang k da diem kinh doanh.
* Thành phân, sO luçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Dm d ngh cp giây chtrng nhn di diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu sO 02 ti Phii 1ijc ban hành kern theo Ngh dnh sO 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chuàn bj các diêu kiên kinh doanh hoat dng the
thao (Mâu so 03 tai Ph 1c ban hành kern theo Nghj dinh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye diieu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chñ'ng nhn dãng k doanh nghip; bàn sao van bang,
chng chi, giày chng nMn cüa nhân vien chuyên mOn dOivó co s ldnh doanh
hoat dng the thao thuc Danh mic hoat dng the thao bat buc có hu'ó'ng dn
tp 1uyn hoc co sO' kinh doanh hoat dng the thao mao hiern.
- S lu'gng h so: 01 (be).
0)

* Thô'i h?n giài quyêt:
07 ngày lam vic k tr ngây nhn dü ho sa theo quy dnh.
* D tuçmg thirc hin th tiic hành chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thi:rc hin thu tic hành chinh:
- Ca quan có thm quyn quyt thnh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan trlrc tip thuc hin TTHC: Sä Van hóa, Th thao và Du ljchlSâ
Van hóa và The thao.
* Kêt qua thi.rc hin thu tiic hành chInh: Gi.y chimg nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan c.p tinh quy djnh.
* Ten rnâu doTi, mâu tY khai:
- Dan dê nghj cap giây chüiig nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Miu so 02 tai Phii içic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy c1nh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
- Bàn torn tt tinh hinh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mu so 03 t?i Phii içic ban hành kern theo Nghj dinh sO 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cña ChInh phü quy dnh ye diêu kiin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu cau, diu kin thrc hin thz 4ic hành chInh. *
(1) Ca s vt ch.t, trang thit bj tp luyn
a) Khu virc dt bàn phài có mái che, kin gió, không b chOi rnt. San bng
phäng, không tran tru9't.
b) Bàn bong du9'c dt trong khuôn vién có kIch thuó'c chiêu rng It nht
5m, chiêu dài it nhât 8rn.
c) Mt bàn có d ny dng du khoàng 23cm khi d qua bong tiêu chu.n
rai t1r d cao 30cm xuông rnt bàn.
d) Qua bong hInh cAu có &rOng kInh 40mm, nng 2,7g lam bang cht 1iu
xen-lu-lô-it ho.c chat lieu nhira déo tuang t11, có màu träng hoc màu da cam.
d) Luâi và c9c luâi có chiu cao 15.25cm. Khoàng cách giri han ngoài
dithng biên d9c vi c9c lithi là 15.25cm, mép trén cüa luái phài cao dêu
15.25cm, mép duâi cüa lui phâi sat vâi rnt bàn, canh ben cüa luOi phài sat vâi
coc lu'ài.
e) Bào dam ánh sang dng du tOi các dim trên m.t bàn và khuvrc bàn
bong It nhât 300 Lux, den dugc thiêt kê cho môi bàn có chiêu cao It nhât tInh t
mat bàn là 4m.
g) Tam chän bong quanh khuôn vien dt bàn cao 75cm, sm màu, tránh
phán quang và ln vói rnàu cña qua bong.
64

h) Co tiii so ciru theo quy djnh cüa Bô Y t, nai thay d, ct giü d và khu
vrc ye sinh.
i) Co bng ni quy quy djnh nhu'ng ni dung chü yu sau: Gii tp 1uyn, di
tlxclng tham gia tp 1uyn, các diôi tt.rçmg không duçc tham gia tp 1uyn, bin pháp
bào dam an toân khi tap 1uyn.
(2) Ccx s vt cht, trang thi& bj thi du
a) Thirc hin theo quy dnh ti các dim a, c, d, d, e, g và h rniic (1) nêu trên.
b) Bàn bong duqc dt trong khuôn viên có kIch thuc chiu rng It nht
7m, chiêu dài It nhât 14m.
c) Co bàn d bang 1t s& gh trQng tài.
(3) Mt d tp 1uyn: Mi ngu'è'i hu'ó'ng dn tp 1uyn huxng dn không qua
30 nguñ trong mt buôi tap.
(4) N/ian viên chuyên mon *
a) Dôi vói Co So' kinh doanh hot dng th thao thuc mt trong các tnrông hc)p:
- Cung Cap dch v1.i huó'ng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc DanE miic hot dng th thao bt
buc Co huo'ng din tp 1uyn. DanE m1ic hot dng the thao bAt buc cO hu'àng
dn tap 1uyn do B tru&ng B VAn hóa, The thao và Du 1ch quy djnh.
Phài CO nguxi htrrng dn tp 1uyn th thao dáp rng mt trong các diêu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên phü hçTp vói hoit dng th thao
däng k kinh doanh CO dAng Cap tr Cap 2 tth len hoc trGng throng;
+ Co bang Cap V chuyên ngành th diic, th thao tr bc trung Cap tr& len
phü hcrp vci hot dng the thao dAng k kinh doanh;
+ DUcYC tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cua B trung B
VAn hóa, The thao và Du ljch.
b) Dôi VOl CO SY kinh doanh hoat dng th thao mo him phài cO dü nhân
viên chuyên mOn sau day:
- NguO'i huO'ng dn tp 1uyn th thao dáp üg mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn yiên hoc vn dng viên phü hcTp vâi hot dng th thao
dAng k kinh doanh CO dAng cap tr cap 2 tth len hoc tuo'ng throng;
+ Co bng cap ye chuyên ngành th dc, th thao tr bc trung cap tth len
phü hçxp vâi hot dng the thao dAng k kinh doanh;
+ Duçxc tp hun chuyen mon th thao theo quy djnh cüa B truO'ng B
VAn hóa, The thao và Du ljch.
- Nhdn viên cth hç5.
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-Nhán viêny té' thu'àng try'c hogc van bàn thóa t/iuçn vó'i co'sày têgán
nhát dé sci c&u, cap ci'tu ngzthi tham gia hoçit d5ng the thao rngo hiêm trong
trzthng hQp can thiét.
* Can ctpháp l cia th2 tuc hành chInh. *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1rc
tü'ngày 01/7/2007.
- Nghj dnh s 1 12/2007tND-CP ngày 26/6/2007 cña ChInh phü quy djnh
chi tiêt và huó'ng dan thi hành mt so diêu cüa Lu.t The diic, The thao. Co hiu
lirc tr ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh sê 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu 1rc tr ngày 01/7/2016.
- Ngh/ dinh so' 142/2018/ND-CT ngày 09/10/2018 cza ChInhphz tha dOi,
bO sung mt sO quy djnh ye diêu kin dáu tu' kinh doanh thuc phgm vi quán l
nhà nzthc cla Bó Van hóa, The thao và Du lich. Co hiu 4cc tf' ngày 09/10/2018.
- Thông tu s 05/2018/TT-BVHTTDL ngày 22/01/2018 cüa B truàng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye co' s vt chat, trang thiêt bj và $p
huân nhân viên chuyên mon dôi vâi mon Bong bàn. Co hiu 1irc tr ngây
05/3/2018.

* Phcn in nghiêng là ni dung dzrcic st'ca di, b sung
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Mãu so 02
CQNG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

DODENGHI
Cp Giy chfrng nhn dü diêu kin kinh doanh hoit dng th thao
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./S& Van
boa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và The
thao) tinh, thânh ph&.. (trong trithng hçip dugc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giy chürig nhn dü diu kin (vi& bang chU in hoa):

Ten giao dch (nu có):
Ten vi& tt (nu có):
2. Giy chirng nhn däng k doanh nghip s:
.do:
. cAp
ngày.... tháng.... nàm..., dàng k thay dôi lan thr .... ngày .... tháng.... näm
3. Dia chi tru s& chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hç ten nguOi di din theo pháp 1ut:
Gii tInh:

Chi'rc danE:

Sinh ngày. ...../ .. . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuâc cong dan hoc Chimg minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp....../ ...../

Ncii cap:

Nai dang k h khAu thithng trü:
Ch 0' hiên tai:
67

5. Dja dim kinh doanh hoat d5ng th thao:

6. Can ctr vào các quy djnh hin hành, dê nghj cp Giây chü'ng nhn dü diu
dê kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi cii the hoat dng the thao kinh doanh) theo
hoat dng the thao
quy djnh tai Nghj dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa
ChInh phü quy djnh diéu kin kinh doanh boat dng the thao.
7. Camk&:
- Chip hành nghiêm chinh các quy dnh cfia pháp 1ut v kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nhim ye tinh chInh xác, trung thrc cüa ni dung h so' d nghj cp
Giây chñ'ng nhn dU diêu kin kinh doanh boat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàrn
BA! DIIN THEO PHAP LUT CUA
DOANH NGHI1P BE NGHJ
(K)5, dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, chz,'c vu)
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Mãu so 03
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân bi các diêu kiên kinh doanh
(ghi ctj the hott ding the thao kinh doanh)
KInh gin: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./Sâ Van
boa, The thao và Du ljch (Si Van boa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong truOng hc'p duçic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chirng nhn dü diu kiên (vi& bng chü' in
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:
Website

Fax:
Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diêu kin kinh doanh . . .(ghi c th hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong truO'ng hçp phái có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Nghj djnh so ... ./201 6/ND-CP ngày tháng nàm 2016 cüa ChInh
phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot &ng the thao):
- So hxçing:
- TrInh d chuyên mon cüa trng nhân viên (dáp üiìg quy djnh ti Diêu 6 cüa
Ngh djnh so 106/2 016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phü quy
dnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. Ca s vat chit, trang thit bj th thao, khu vrc kinh doanh:
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Mo tá ye co s& vt chat, trang thiêt bj the thao, khu virc kinh doanh (dáp lmg
diêu kin quy djnh t?i diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoân 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tir xác djnh ngun tài chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Chng tôi cam
- Chju trách nhim v tInh chInE xác, trung thirc cüa ni dung kê khai;
- Duy tn vic dáp mg các diêu kin neu trên trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh và hoàn toàn chju trách nhim truóc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trInh
bay.!.
DOANH NGHI]P BE NGH!
(K)5, dóng dá'u, ghi râ hQ ten, cht'c vu)
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10. Thu tic cap giãy chfrng nhn dü diêu kiin kinh doanh doanh hot
dng the thao dôi vói mon Dñ hrçrn và Diêu bay
* TrInh tir thuc hiên:
- Doanh nghip dê nghj cap giây chü'ng nhn dü diu kin kinh doanh
boat dng the thao g11i 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trçrc thuc trung ucng hoc Sà Van hóa, The thao và Du ljch (Sâ Van boa và
The thao) trong tnring hçp duçc üy quyên no'i däng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chi:'mg nhn dü diêu kin).
- Truà'ng hçip ho so can s1ra dôi, bô sung, co quan cp Giy chirng nhân
dü diêu kin thông báo tr1rc tiêp ho.c bang van bàn nhng ni dung can sira dôi,
bô sung den doanh nghip trong thi han 03 ngày lam vic, kê tir ngày nhn ho
so.
- Trong thai hn 07 ngày lam vic, kê ti1 ngày nhn dü h so theo quy
dnh, co quan cap Giây chrng nhn dii diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chtrng nhn dü diêu kin.
Truè'ng hp không cp, co quan cp Giây chirng nhn dü diêu kin phái
trà 1i bang van bàn và nêu rO l do.
- Vic tip nhn h so vâ trâ kt qua dugc thirc hin tai trii So CO quan cap
Giây chCrng nhn dñ diêu kin hoc qua durng bru din, qua mang din t1r.
* Cách thrc thuc hiên:
Np trirc tip tai trii s hoc qua dtiô'ng him din, qua mng din tCr den den
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trçrc thuc trung uong hoc S VAn hóa, The
thao và Du ljch (S VAn hóa và The thao) trong truô'ng hçTp dLrçYC üy quyên fbi
dAng k,2 dja diem kinh doanh.
* Thành phân, s luçrng h so:
-Thànhphnhso:
(1) Don d nghj Cp giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng
the thao (Mu sO 02 tai Phii 1iic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu so 03 tai Ph 1c ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cña ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chirng nhn dang k,2 doanh nghip; bàn sao vAn bang,
chthg chi, giây chirng nhn cüa nhan viên chuyên mon dôi vai co s kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh mic boat dng the thao bat buc có huóng dn
tap 1uyn hoac co sO' kinh doanh boat dng the thao mao hiem.
- S luqng h so: 01 (be).
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* Thô'i hn giâi quy&:
07 ngày lam vic k tü' ngày nhn dñ h so theo quy djnh.
* Di tuçlng thirc hin thfi tçic hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thrc hin thu tc hânh chInh:
- Co quan có thrn quyn quyt dijnh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trçrc tip thirc hiên TTHC: S Van hóa, Th thao và Du ljchlSO'
Van hóa và The thao.
* Kt qua thrc hin thu tic hành chinh: Giy chirng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mâu don, mâu t khai:
- Don d nghj cp giy chmg nhn du diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 ti Phii lic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cña ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
- Bàn torn tat tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dung th thao
(Mu so 03 ti Phi lye ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 ciia ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu ccu, diu kiên thu'c hiên thv titc hành chInh: *
(1) Co si vt cht $p luyn, thi du và biu din
a) Co khu vrc xut phát vâ khu vlrc d dáp irng yêu cAu sau day:
- D cao chênh lch giü'a khu vçrc xut phát cao hon khu virc d it nhât là
70 met;
- Kich thithc khu vçrc xut phát:
+ Déi vói mon D lugn it nht là: 15 met chiu ngang và 10 met chiu d9C;
+ Dôi vói mon Diêu bay it nhât là: 10 met chiu ngang và 10 met chiu d9c.
- Kich thuOc khu vuc d&
+ Dôi vó'i mon Dñ lugn it nhât là: 30 met chiu ngang và 30 met chiu d9c;
+ Di v0i mon Diêu bay It nhât là: 15 met chiu ngang và 60 met chiu d9c.
b) Diu kin gió phñ hpp d ct cánh:
- Di vii d luçm cp d thp (cp d EN A, EN B) là 0-5,5 mIs;
- Di vri dü luo'n cp do cao, dü lucin thi du là tr 0-8,8 mIs;
- Di vâi diu bay không có dng co là tr 6,6-8,8 mIs;
- Dôi vâi diêu bay có dng Co là tr 0-8,8 mis.
c) Co các bang ni quy, bang chi din dugc dt & nhthig vj trI d nhn bit
trong khu v1rc xuât phát và khu vrc do dOi v&i CáC ni dung sau day:
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- Bang ni quy quy djnh v: GR tp 1uyn, di tucmg duçc tham gia tp
1uyn, thi dâu, biêu diên; dôi tuçTng không du'çc tham gia tp 1uyn, thi dâu, biêu
din; trang phiic tp 1uyn, thi dâu, biêu dien; bin pháp bão dam an toàn khi tp
1uyn, thi dâu và các quy djnh khác;
- Bang chi dn quy djnh ye: Ban d khu virc bay, gii han khu vic bay,
các quy djnh ye k.hu vrc bay, so din thoai cüa ngui có trách nhim quàn 1
bay, tan so b dam và cách thirc lien lac khi can thiêt.
d) K hoach an toàn, tim kim và cü'u nan
- K hoach nêu rO các bin pháp bào dam an toàn, tim kim và clu nan
trong vilng hoat dng bay thuc pham vi trách nhim quàn 1 cüa ca s và phâi
thumg xuyên kiêm tra, cp nhp kê hoach bay;
- Ngi.ri tham gia hoat dng mon Dii lugn và mon Diu bay phãi duc ph
biên và hung dn kê hoach bay dê nãm rO ye each thirc lien lac và trInh tir các
buóc tim kiêm, ciru nan.
(2) Trang thi& bj tp 1uyn, thi du và biu din
a) Di chInh, dü phii (dôi vi mon Dü lu'çrn) và diu, dü ph (di vi mon
Diêu bay), dai ngOi, h thông day an toàn, b dam, mu bào hiêm, giây, thiêt bj
do d cao, djnh vj toàn câu.
b) Phãi có phiiang tin thông tin, lien lac dam bâo yêu cAu lien lac thông
suOt tü' b phn diêu hành den quân l bay khu v1rc, các vüng hoat dng dii lu'çm
vâ diêu bay thuc pham vi trách nhim quãn l cüa ca s the thao và các Ca quan
quân l có thâm quyên.
c) HInh thrc Dü 1uçn và Diu bay phãi bào dam phü hçp vâi phong tic
tp quán, truyên thông van hóa dan tc.
(3) Tan sut bay và mt d huó'ng din
a) Khoâng thai gian ct cánh gici'a các luçt bay ti thiu là 90 giây.
b) Mt d hu'ó'ng dn tp 1uyn:
- Mi ngixi huóng dn tp 1uyn hung dn phài báo dam:
+ Huthig dn khOng qua 05 ngui trong mt giô h9c;
+ Bay kèm khOng qua 01 ngithi/1 luçrt bay.
c) Mt nguth tp bay không qua 2 chuynImt ban bay.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vO'i ca s& kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các tnrmg hcip:
- Cung cap dch vii huóiig dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh mvc boat dng th thao bt
buc có hung dan tp 1uyn. Danh mic boat dng th thao bAt buc có hung
dan tp luyn do B trung B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
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Phái có ngthi hithng dn tp 1uyn th thao dáp timg m5t trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phii hp'p vi hot dng th thao
dãng k kinh doanh có dãng cap tir cap 2 trô' len hoc tucmg &rang;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tr bc trung cap tth len
phü hp vi hoat dng the thao dãng k kinh doanh;
+ Dugc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao và Du lich.
b) Di vri co sô kinh doanh hoat dng th thao mao him phài có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- Ngiii hurng din tp luyn th thao dáp trng mt trong các diêu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phi hp vó'i hot dng th thao
dang k kinh doanh có dàng cap tr cap 2 tr len hoc tuo'ng dLrong;
+ Co bng cp v chuyên ngành th diic, th thao tr bc trung cp tr& len
phi hçip vó'i boat dng the thao dang k kinh doanh;
+ Thxac tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh c1ia B tnrô'ng B
Van hóa, The thao và Du lich.
- N/ian viên cth ho.
- Nhán viên y té' thzthng try'c hoic van ban thóa thu42n vó'i co' s& y té gán
nhát dé so' ci'u, cap cz'ai ngzthi tharn gia hocit d5ng the thao ingo hiêm trong
trw&ng hcrp can thiét.
* Can cz'pháp l cia thz ttc hành chmnh: *
- Lut the dçic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc
tr ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh sé 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cña Chinh phü quy djnh
chi tiet và hthng dan thi hànb mt so diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
lrc tr ngày 03/8/2007.
- Ngh dnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 ciia ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh boat dng the thao. Co hiu lirc tr ngày 01/7/2016.
- Nghj d,inh so' 142/2018/ND- CP ngày 09/10/2018 cia C?iInh phi tha do'i,
bO sung mt sO quy d/nh ye diéu kin dáu tu' kinh doanh thuc phgm vi quOn lj
nhà nzthc cia BO Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu 4t'c tfc ngày 09/10/2018.
- Thông tu s 06/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 cüa B truO'ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye co s 4t chat, trang thiet bj và tp
hun nhân viên chuyên mon dOi vâi mon Dü lugn và mon Dieu bay. Co hiu lrc
trngày 15/4/2018.
* Phn in nghiêng là ni dung du'ctc tha di, b sung
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Mãu

so

02

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phñc

Dc%NDENGH!
Cp Giy chü'ng nhn dü diu kin kinh doanh hott dng th thao
KInh gfri:

Uy ban nhân dan tinh, thânh ph& ../Si Van
hóa, Th thao Va Du ljch (Si Van hóa và Th
thao) tinE, thành pht... (trong trtr&ng hçip ducic
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghi cp Giy chüng nhn dü di&u kin (vit bng chU in hoa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chirng nhn däng k doanh nghip s:
.do:
.. cp
ngày.... tháng.... nãm..., dãng k thay dôi lan thir .... ngày .... tháng.... nãm
3. Dia chi tru s& chInE:
Diênthoai:

Fax:

Website:

.. Email:

4. Hç ten ngui di din theo pháp lut:
Gith tinh:

Chtrc danh:

Sinh ngày: ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

sé the Can ctróc cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp. ...../ ...../

No'i cap:

No'i dãng k h khu thing trü:
Ch

a hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng the thao:

6. Can cir vâo các quy djnh hin hành, dé ngh cp Giây chrng nhn dii diu
de kinh doanh
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
(ghi cii the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy djnh ti Nghj dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 ciiia
ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chip hành nghiêm chinh các quy dnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung h so d nghj cp
Giây chig nhn dü dieu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàm
DI DI1N TIIEO PHAP LUJLT CUA
DOANH NGHIP BE NGH!
(Kj5, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chz'c vu)
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Mu s 03
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tr do - Htnh phuic

BAN TOM TAT
Tlnh hInh chuân hi các diêu kin kinh doanh
(ghi cij the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du lich (Si Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong tru&ng hcrp di.rçc
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chg nhn dü diu kin (vit bng chtr in
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn t.t tInE hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh . . .(ghi cii th hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip de nghj cap
Giây ch(rng nhn dü diêu kin) nhi.r sau:
1.Nlhân viên chuyên mon (trong trithng hcTp phái có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tai Nghj djnh so . . . ./201 6/ND-CP ngày tháng näm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- S luçmg:
- TrinE d chuyên mOn cüa tirng nhân viên (dáp ing quy djnh tai Diêu 6 cüa
Nghj dnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Ca sâ vat cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh:
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Mo tá v cor s& vt chit, trang thit bj the thao, khu virc kinh doanh (dáp 1rng
diêu kin quy djnh ti diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoán 1, diem b khoân 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/20161ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tr xác djnh ngun tài chInh bão dam hot dng kinh doanh:

Ching tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp trng các diu kin nêu trên trong suôt qua trmnh ho?t dng kinh
doanh và hoán toàn chju trách nhim tnrâc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trinh
bay.!.
DOANTI NGHIP BE NGH
(Kj, dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, chth vi)
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11. Thu tiic cap giãy chfrng nhn thi diu kin kinh doanh hot dng
the thao dôi vó'i mon Khiêu vu the thao
* TrInh tir thrc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chtimg nhn dU diu kin kinh doanh
hot dng the thao gin 01 b ho so dê ngh den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trrc thuc trung uang hoc S Van boa, The thao và Du 1ch (Si Van hóa và
The thao) trong truOng hçTp dugc üy quyên nai däng k dja diem kirth doanh (Co
quan cap Giây chimg nhn dü diêu kin).
- TruO'ng hçip ho so can sira dôi, bô sung, co quan cp Giy chimg nhn dü
diêu kin thông báo tnrc tiêp hoc bang van bàn nhmg ni dung can sira dôi, bô
sung den doanh nghip trong th?yi hn 03 ngày lam vic, kê tü ngày nhân ho so.
- Trong thai hn 07 ngày lam vic, kê tü ngày nhn dü h so theo quy
djnh, co quan cap Giây chiTrng nhn dü diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chmg nhn dii diêu kiçn.
Tnrng hp không cap, co quan cap Giy ching nhn dü diu kin phãi
trâ 1i bang van bàn và nêu rö 1 do.
- Vic tip nhn h so và trâ két qua duc thrc hin ti trii s& co quan cap
Giây chirng nhn dü diêu kin hoc qua &thng bu'u din, qua mng din tir.
* Cách th'(rc thuc hiên:
Np trirc tip tii trçi s& hoc qua duOng biru din. qua mng din tCr dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thânh phô trrc thuc trung uoTlg hoc Si Van hóa, The
thao và Du 1ch (S Van hóa và The thao) trong truông hçrp duçic üy quyên noi
dang k dja diem kinh doanh.
* Thành phân, s luçing h so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cp giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu so 02 tai Phii 1ic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cUa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chuân bj các diu kin kinh doanh hott dng th
thao (Mu so 03 t?i Phi 1c ban hãnh kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 càa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
(3) Bàn sao Giây chimg nhn dang k doanh nghip; bàn sao van b&ng,
chüng chi, giây chirng nhn cüa nhân vien chuyên mOn dôi vâi Co S kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh miic hot dng the thao bat buc cO hu'ng dn
tp 1uyn hoc co ScY kinh doanh hot dng the thao mo hiêrn.
- Sé lu'çmg h so: 01 (be).
* ThOi hn giãi quyêt:
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07 ngày lam vic k tis ngày nhn dü h so' theo quy djnh.
* Dôi tuçmg thrc hin thu tiic hành chInE: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thu tiic hành chinh:
- Co quan có th.m quyn quyt djnh: Chü tch U5' ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trirc tip thçrc hin TTHC: Sôr Van hóa, The thao và Du ljchIS
Van boa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tic hành chInh: Giy chirng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinE quy dnh.
* Ten mâu don, mu tè' khai:
- Dcm d nghj cp gi.y chi'mg nhn dñ diu kin kinh doarh hot dng th
thao (Mu so 02 ti Phii 1iic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye dIêu kin kinh doanh hot dng the thao).
- Ban torn t.t tInE hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mâu so 03 tai Phii lic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
0 1/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu ccu, dieu kiên thwc hiên thi tuc hành chInh: *
(1) Co s 4t cht, trang thit bj tp luyn
a) San tp 1uyn có kIch thuó'c It nht 08 m x 1 im.
b) Mt san bang phAng, không tron truçrt, b mt san du?c lát bng mt
trong các vt lieu sau: Go tir nhiên, go cong nghip, gch men, dá hoa.
c) Khoâng cách tr san dn dim thp nht trên trn hoc mái che It nht
là 2,8m.
d). H thng am thanh có cung It nhât tr 90dBA trà len.
d) Anh sang phiic v tp luyn It nhât ti,.r 150Lux tth len.
e) Co gh ngôi vâ gu'ong.
g) Co tui so cñ'u theo quy djnh cua B Y t.
h) Co khu virc thay d và nhà v sinh.
i) Co bang ni quy bao gOrn nhctng ni dung chü yu sau: Di tuçmg tham
gia tp 1uyn, trang phiic tp 1uyn, giO' tp luyn, bin pháp dam bão an toàn khi
tp luyn.
(2) Co sâ vt trang thit bj tp 1uyn, thi du
a) Thirc hin theo quy djnh ti các khoãn a, b, c, d, d, e, g và h mic (1) nêu trên.
b) Anh sang phiic vi thi du it nht tü 200 Lux tth len.
(3) Co s& vt cht, trang thit bj biu din
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a) Thrc hin theo quy djnh ti các dim c, d, h mic (1) và dim b miic (2)
nêu trên.
b) Mt san biu din bng phng, không tro'n tru'çlt.
c) Trang phic không dtrçic lam bang cht 1iu hoc màu trong sut và phãi
che kIn nhng vüng nhy cam cüa ca the ngui biêu din.
(4) Mt d tp 1uyn
a) M.t d t.p 1uyn trên san bào dam It nht 02m2 /01 ngui tap.
b) Mi nguô'i huó'ng dn tp 1uyn hithng dn không qua 35 ngLrô'i trong mt
buôi tap.
(5) N/ian viên chuyên mon *
a) Di vó'i Co s kinh doanh hot dng th thao thuOc mt trong các tnrèng hçip:
- Cung cap djch vi hithng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng the thao thuc Danh mic hot dng th thao bt
buc có hung dn tp 1uyn. Danh mic hot dng the thao bAt buc có huó'ng
dan tp 1uyn do Bt truô'ng B VAn hóa, The thao và Du llch quy djnh.
Phài
kiên sau:

CO

nguO'i huOng dn tp 1uyn the thao dáp 1rng mt trong các diêu

+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hgp vri hot dng th thao
dAng k kinh doanh có dAng cap tü cap 2 trà len hoc ti.rcmg duong;
+ Co bang cap v chuyên ngành th dic, th thao tir bc trung cp tth len
phü h9p vâi hoat dng the thao dAng k kinh doanh;
+ Duçc tp hun chuyên mon the thao theo quy djnh cüa B trithng B
VAn boa, The thao và Du ljch.
b) Déi vth co s kinh doanh hot dng th thao mo him phái có dii nhân
viên chuyên mon sau day:
- Ngu'ii huóng din tp 1uyn th thao dáp rng mOt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçp vó'i hot dng th thao
dAng k kinh doanh có dAng cap tr cap 2 tr& len hoc tuang duong;
+ Co bang cap v chuyên ngành th diic, th thao tü' bc trung cp tr len
phii hcrp vth hot dng the thao clAng k kinh doanh;
+ Dirac tp hun chuyên mon the thao theo quy djnh cüa B trithng B
VAn boa, The thao và Du ljch.
- N/ian viên ciu h(5.
- N/ian viên y te' thzthng trzrc hoic van ban thOa thun vó'i Ca sà y té' gn
nhát dé so' ci'u, cap thu ngu'ài tham gia hogt d5ng the thao mgo hiém trong
trzthng hcxp can thiét.
* Can thpháp lj cza tht tyc hành chinh: *
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- Lu.t the diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1rc
tü ngây 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt vâ hu'óng dan thi hânh mt so diêu cña Lut The diic, The thao. Co hiu
1irc tr ngây 03/8/2007.
- Nghj dnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phñ quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1rc tü ngày 0 1/7/2016.
- Nghj djnh so' 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cza ChInhphi tha ctOi,
bO sung m5t so quy djnh ye diéu kin dáu hr kinh doanh thut2c phQm vi quán ly
nhà nzthc cia B5 Van hOa, The thao và Du ljch. O hiu ly'c tir ngày 09/10/2018.
- Thông tu so 07/2018/TT-BVHTTDL ngày 30/01/2018 cüa B tru'O'ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye co s& 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mOn dôi vOi mon Khiêu vu the thao. Co hiu 1?c tü ngày
20/3/20 18.

* Phán in nghiêng là n5i dung du'ctc st'ca dái, hO sung
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Mu so 02
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phüc

IMJN BE NGH!
Cp Giy chfrng nhn dii diu kiin kinh doanh hoyt dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thânh ph& ../S Van
hóa, Th thao vâ Du ljch (Si Van boa và Th
thao) tinh, thânh ph&.. (trong trinmg hçip du'çc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giây chirng nhn dü diêu kin (vit bng chU in hoa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chrng nhn däng k2 doanh nghip so:
do:
.. cap
ngày.... tháng.... nàm..., dang k thay dôi lan th .... ngây .... tháng.... nàm
3. Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

.. Email:

4. Hç ten nguè'i d?i din theo pháp lut:
Giâi tInE:

Chirc danh:

Sinh ngày. ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cithc cong dan hoc Chimg minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp....../ ...../

Nai cap:

Ncii dãng k h khu thuô'ng trü:
Ch

hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can cir vào các quy djnh hin hânh, d nghj cp Giy chüng nh.n dü diêu
... dê kinh doanh
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
(ghi ciii the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy djnh tai Nghj dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa
ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chap hành nghiêm chinh các quy djnh ciia pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInE xác, trung thirc cüa ni dung h sc d nghj cp
Giây chirng nh.n di.'i diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
DAI DIN THEO PHAP LU4T CUA
DOANH NGHIP BE NGH!
(Kj, dóng c/au, ghi rô hQ ten, chi'c vi)
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Mãu so 03
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Ti1r do - Hinh phiic

BAN TOM TAT
Tlnh hInh chuãn hi các diêu kiên kinh doanh
(ghi cii the hot dEng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành pM.../S Van
hóa, Th thao và Du 1ch (Si Van hóa và The
thao) tinh, thành pM... (trong tnr&ng hçip thrçc
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh cp Giây chirng nhn dii diu kin (vit bang chU in
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diêu kin kinh doanh . . . (ghi cu th boat
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doarth nghip dê nghj cap
Giây chtrng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong tnthng hcp phài có nhân viên chuyên mon theo
quy dijnh tai Nghj djnh so .. . ./201 6/ND-CP ngây tháng närn 2016 cüa ChInh
phñ quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So lu'gng:
- TrInh d chuyên mOn cüa tüng nhân viên (dáp irng quy djnh ti Diêu 6 cüa
Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Ca s vt chit, trang thit bj the thao, khu virc kinh doanh:
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Mo tá v co' s vt ch&t, trang thit b th thao, khu virc kinh doanh (dáp mg
diêu kin quy dnh ti diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoân 2
vâ diem b khoàn 3 Diêu 7 ciia Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngãy 01 tháng 7
näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):

3. Tir xác djiTh ngun tài chinE bão dam hot dng kinh doanh:

Chiing tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tinh chInh xác, trung thirc cüa ni dung kê khai;
- Duy tn vic dáp tmg các diu kin nêu trên trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh và hoàn toàn chju trách nhim tnrâc pháp, 1ut ye các diêu kin dã tninh
bày./.
DOANH NGHI1P BE NGH!
(5, dóng dá'u, ghi ró hQ ten, chz'c vii)
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12. Thu tçic cp giy chfrng nhn dü diu kiin kinh doanh hot dng
the thao dôi vi mon The duc thãm m
* TrInh tu' thuc hiên:
- Doanh nghip dé nghj cap giy chmgnhn dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao gri 01 b ho SO dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trrc thuc trung uong hoc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch (S Van boa và
The thao) trong truYng hcip dugc üy quyên noi dãng k dja diem kinh doanh (Ca
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Tnthng hcip h so can süa dôi, bô sung, Co quan cp Giy chirng nhn
dü diêu kin thông báo trçrc tiêp hoc bang van bàn nhrng ni dung can si:ra dôi,
bô sung den doanh nghip trong thai hn 03 ngày lam vic, ke tr ngày nhn ho
SO.

- Trong thô'i hn 07 ngây lam viêc, k tr ngày nhn dü h so theo quy
djnh, co quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây ch(rng nhn dü diêu kin.
Trung hçp không cp, Co quan cp Giy chrng nhn dt diu kin phãi
trâ lô'i bAng vAn bàn và nêu rö 1 do.
- Vic tip nhn h so và trã kt qua duçyc thrc hin ti trii s& Co quan cp
Giây chirng nhn dü diêu kin hoc qua du?mg bixu din, qua mtng din t1r.
* Cách thCrc thu'c hiên:
Np trirc tip ti trçi sO' hoc qua dumg bu'u din, qua mng din tO' dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung ucmg hoc SO' VAn hóa, The
thao và Du ljch (SO' Van hóa và The thao) trong truO'ng hçTp duçic ày quyên noi
dAng k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp giy chrng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu so 02 ti Ph 1ic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hmnh chu.n bj các diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu sO 03 ti Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP
ngày 0 1/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh hot dng th
thao).
(3) Bàn sao Giy chO'ng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao van bang,
chO'ng chi, giây chüng nhn cüa nhân vien chuyên mOn dôi vO'i co sO' kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh miic hot dng the thao bAt buc có huO'ng dn
tp 1uyn hoc co sO' kinh doanh hot dng the thao mo hiem.
- So 1ung h so: 01 (be).
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* Thèi hn giài quyt:
07 ngày lam vic k tr ngày nhn dii h so' theo quy djnh.
* Di tuçmg thrc hin thñ tiic hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thu tiic hành chInh:
- Co quan có thm quyn quyt djnh: Chü tch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trrc tip thrc hin TTHC: Sà Van hóa, Th thao và Du ljch1S
Van hóa và The thao.
* Kêt qua thirc hin thñ tiic hành chInh: Giy chirng nh.n.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mâu don, mu tè' khai:
- Dan die nghj cp giy chrng nhn dti diu kin kinh doanh hot &ng th
thao (Mu so 02 ti Phii 1iic ban hành kern theo Nghi. djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
- Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mâu so 03 tai Phii lc ban hânh kern theo Nghi. djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
0 1/7/2016 cüa ChInh phi quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yéu cu, dié'u kin thicc hin thj't tic hành chInh: *
(1) Co sr vt chit, trang thit bj tp luyn
a) San tp có kIch thuóc tü 08m x 08m tr len.
b) Mt san bang phang, không tran trucrt và dtxqc trái thàm hoc dm
mêm.
c) Khoàng cách tiir san nhà den trân it nhât là 03rn.
d) H thng am thanh bào darn cirO'ng d it nEAt tr 90dBA tth len.
di) Anh sang bào dam tr 150 lux trO' len.
e) Co tui so ciiru theo quy dnh cüa B Y t.
g) Trang bj các dng ciii b trg phic v ngithi tip: May ch?y b, ta, bc,
gay, vông, bong.
h) Co khu virc thay do và nhà v sinh.
i) Co bang ni quy bao gOrn nhü'ng ni dung chu yu sau: Di tucmg
tham gia tp 1uyn, giO' tp 1uyn, trang phic tp 1uyn và các bin pháp bào
darn an toàn khi tp 1uyn.
(2) Trang thi& bj tp luyn, thi du
a) Thuc hin theo quy djnh ti các dim b, c, di, e và h mic (1) nêu
trên.
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b) San thi du có kIch thuâc It nht là 12m x 12m.
c) H tMng am thanh bào dam cung d It nht tr 1 20dBA tr& len.
(3) Mt d tp 1uyn
a) Mt d tp 1uyn trên san bão dam It nMt 02m2 /01 ngui tap.
b) Mi ngu?ii huó'ng dn tp 1uyn hithng dn không qua 30 ngi1i trong rnt
buôi tap.
(4) Nhân viên chuyên mon *
a) D& vó'i co s& kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các trumg
hop:
- Cung cp dch vii hu&ng din tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh mvc hott dng th thao bt
buc có hithng dan tp 1uyn. Danh mic hot dng the thao bat buc có huóng
din tp 1uyn do B tnr&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh.
Phài có ngi.thi hró'ng dn tp luyn th thao dáp ig mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn vien hoc 4n dtng viên phü hop vâi hot dng th thao
dãng k kinh doanh có däng cap tIi cap 2 tth len hoc tuo'ng dixang;
+ Co bang cp v chuyên ngânh th dçic, th thao tr bc trung cp tri len
phü hop vOi hott dng the thao dAng k kinh doanh;
+ Dugc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trithng B
Van boa, The thao và Du lich.
b) Di vói co' s kinh doanh boat dng th thao mao him phâi có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- Nguôi huó'ng dn tp 1uyn th thao dáp irng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên ph hop vâi boat dng th thao
dang k kinh doanh có dãng cap tü cap 2 tth len hoc tumg duo'ng;
+ Co bng cp v chuyên ngành th chic, th thao tiir bc trung cp tr& len
phü hop vó'i hoat dng the thao däng k) kinh doanh;
+ Dugc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B tnthng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- Nhán viên cthi h5.
- Nhán viên y té' thzt&ng try'c hoc van ban thOa thu4n vO'i cci sO' y té' gdn
nhât dé so' c&u, cap c&u ngu'O'i tham gia hogt d3ng the thao mgo hiém trong
tru'àng hcip can thiêt.
* Can ct'cpháp l cia thz tyc hành chInh: *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc
tüngày 01/7/2007.
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- Nghj djnh sé, 1 12/2007/ND-CP ngây 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt vâ huâng din thi hành mt so diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
Iirc t1r ngày 03/8/2007.
- Nghj dnh s 106/2016/ND-CP ngây 01/7/20 16 cña ChInh phñ quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu lirc tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj djnh s 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cia Chinhphi st'ea dói,
bô sung mç5t so quy d.inh ye diéu kiên dâu tir kinh doanh thuçc phgm vi quán 13
nhà nwO'c cza Bó Van hOa, The thao và Du lich. Co hiêu lu'c tfr ngày 09/10/2018.
- Thông tu s 08/2018/TT-BVHTTDL ngây 31/01/2018 cüa B trithng B
Van hóa, The thao vâ Du ljch quy djnh ye co sâ 4t chat, trang thiêt b và tp
huân nhân viên chuyên mOn dôi vi mOn The diic thâm mi. Co hiu lirc ti'r ngày
15/3/20 18.

* Phán in nghiêng là ni dung dtcctc silca dOi, bO sung
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Mu s 02
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tij do - Hinh phñc

BaN BE NGH
Up Giy chfrng nhn dü diu kiin kinh doanh hot dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thânh ph. . ./SY Van
boa, Th thao vâ Du ljch (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong trumg hcip dugc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chimg nhn dü diu kin (vit b.ng chit in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chi'rng nhn dang k doanh nghip s&
..do:
. cp
ngày.... tháng.... näm..., dang k thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... nãm
3. Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hç ten ngithi di din theo pháp lut:
Giâi tInh:

Chuc danh:

Sinh ngày. ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuc cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp. ...../ ...../

Nai cap:

Nai dang k h khu thuOng trü:
Ch i hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hoat dng th thao:

6. Can ciLr vào các quy djnh hin hành, d ngh cp Giy chi'mg nhn dñ diu
... dê kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi the hoat dng the thao kinh doanh) theo
boat dng the thao
quy dinh tai Nghi, djnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cña
ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao.
7. Cam kêt:
- Chip barth nghiêm chinE các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nEim v tInE chInE xác, trung thrc cüa ni dung h so d nghj cp
Giây chtrng nhn dii diêu kin kinh doanh boat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
DAI DIEN THEO PHAP LUT CUA
DOANH NGHIP BE NGH!
(Kj, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chz'c vi)
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Mãu so 03
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc1p-Ttjdo-Hnh phüc

BAN TOM TAT
Tlnh hInh chun hi các diu kiên kinh doanh
(ghi ciii the hoit dng the thao kinh doanh)
KInh gui: (Jy ban nhân dan tinh, thành ph. ../S Van
hóa, Th thao và Du lich (Si Van hóa và The
thao) tinh, thành ph... (trong trrnYng hçTp duçic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chimg nhn dü diu kin (vit bng chü in
boa):

- Dia chi tru sô chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh . ..(ghi cii th hott
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê ngh cap
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhii sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong tru'ng hgp phãi có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Ngh djnh so ..../2016/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So lixcmg:
- TrInh d chuyên mon cüa trng nhân viên (dáp img quy djnh ti Diêu 6 cüa
Nghj djnh so 106/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 nam 2016 cüa ChInh phi quy
dinh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co sO' vt chit, trang thi& bj th thao, khu virc kinh doanh:
93

Mo tâ ye ca s& vt cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dáp 1mg
diêu kin quy dinh ti diem a k}ioàn 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b khoãn 2
vã diem b khoán 3 Diu 7 ciia Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
näm 2016 cüa ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doarth hot dng the thao):

3. Tix xác djnh ngun tâi chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Ching tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tinh chInh xác, trung thrc c1ia ni dung k khai;
- Duy trI vic dáp thg các diu kin nêu trên trong su& qua trinh hoat dng kinh
doanh và hoàn toàn chu trách nhim trrnc pháp, 1ut ye các diêu kin dä trInh
bày./.
DOANH NGHI1P BE NGH!
(Ky, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chz'c vi)
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13. Thu tiic cap giây chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng
the thao dôi vói mon Judo
* TrInh tix thuc hiên:
- Doanh nghip d ngh cp giy chtrngnhn dü diu kin kinh doanh
hoat dng the thao giri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trçrc thuc trung uong hoc S& Van hóa, The thao vâ Du ljch (Si Van hóa và
The thao) trong truô'ng hçp duçc üy quyên noi däng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Triring hçp h so can sra dôi, b sung, co quan cp Giy chrng nhn dü
diêu kin thông báo trrc tiêp hoc bang van ban nhthTlg ni dung can sàa dôi, bô
sung den doanh nghip trong thi hn 03 ngày lam vic, kê th ngày nhn ho so.
- Trong thô'i hn 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy
dinh, ca quan cap Giây chü'ng nhn dü diêu kin to chtrc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chi'rng nhn dü diêu kin.
Truông hçxp không Cap, CO quan cap Giy ching nhn dü diu kin phài
trã 1i bang van bàn và nêu rô 1 do.
- Vic tip nhn h so và trà kt qua du'çc thrc hin ti trçi sà co quan Cap
Giây chng nhn dü diêu kin hoc qua duè'ng bui.t din, qua mng din tü.
* Cách thirc thu'c hiên:
Np tr1rc tip ti tri s hoc qua diiông bu'u din, qua mng diên tir den dn
Uy ban nhân dan tinE, thành phô tri.rc thuc trung ucmg hoc S Van boa, The
thao và Du ljch (S& VAn hóa và The thao) trong trumg hçTp dugc i:iy quyên ncyi
dAng k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçing h so:
-Thànhphnhso:
(1) Dm d nghj cp giy chtrng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu sO 02 tai Phii 11ic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 ciia ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
thêthao).
(2) Bàn torn tt tInh hmnh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mu sO 03 ti Ph Fçic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cUa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chig nhn dang k doanh nghip; bàn sao vAn bang,
chng chi, giây chirng nhn cüa nhân viên chuyên mon dôi vi co sâ kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh mic hot dng the thao bat buc có hrng dn
tp 1uyn hoc Co s kinh doanh hot dng the thao mo hiêm.
- S 1i.rçng h so: 01 (be).
* Thi hn giâi quyêt:
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07 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh.
* Dôi tucYng thirc hin thu tc hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thçrc hin thii tVc hành chInh:
- Co quan cO thm quyn quyt djnh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan tr1rc tip thirc hin TTHC: S Van boa, Th thao và Du lchIS&
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Giy chirng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cap tinh quy djnh.
* Ten mâu don, mâu t khai:
- Dan d nghj cp giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 ti Phii liic ban hành kern theo Nghi. djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phii quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
- Bàn torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh hot dng the thao
(Mu so 03 tai Phii 1iic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh ho?t dng the thao).
* Yéu cau, diu kién thtcc hién thi tuc hành chmnh: *
(1) Ca s vt chit, trang thit bj tp 1uyn
a) San tap có diên tIch It nht là 64m2 (mi chiu It nhât là 8m). Mat san
bang phang, không tran tru9't và du'p'c trài thàm hoc dm mêm có d dan hôi,
d dày It nhât 4cm.
b) Anh sang bào dam tir 200 lux tr& len.
c) Co tii so c1ru theo quy djnh cüa B Y tê.
d) Co khu virc thay d, fbi ct giü d, nhà v sinh.
d) Co vô phiic chuyên mon Judo, bào dam 01 b/ngui.
e) Co s theo döi vO sinh tham gia tp 1uyn.
g) Co bang ni quy bao gOm nhng ni dung chü yêu sau: Dôi tuçmg tham
gia tp 1uyn, trang phiic tp 1uyn, gi tp 1uyn, bin pháp bào darn an toàn khi
tp 1uyn.
(2) Co si 4t cht, trang thiêt bj thi dâu
a) Thirc hin quy djnh t?i các dim a, b, c, d và d mc (1) nêu trên.
b) Co các khu vrc: Can vn dng viên, khi dng, khu dim danE, khu
kiêm tra vo phiic và dt bàn y te.
c) Co dng h bm giO', côi báo hiu, ba thông báo, bang dim, can
trong luçng.
(3) Mt d tp 1uyn
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a) Mt d tp 1uyn trên san bão darn it nht 03m2/Olngithi.
b) Mi ngu?i hithng dn tp 1uyn hithng din không qua 30 vö sinE trong
môt buôi tap.
(4) N/ian viên chuyén mon *
a) Di vri Co sâ kinh doanh hot dng th thao thuc mt trong các tnthng hçip:
- Cung cp djch viii hithng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh miic hot dng th thao bt
buc có htrng dan tp 1uyn. Danh rnc ho.t dng the thao bat buc có huóng
dan tp 1uyn do B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phái có ng1xi huOng din tp 1uyn th thao dáp rng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên phü hçp vâi hot dng th thao
däng k kinh doanh có dang cap tü cap 2 tr len hoc tuo'ng throng;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tui bc trung cp tr& len
phü hçp vói hot dtng the thao däng k kinh doanh;
+ Duçc tp huAn chuyên mon th thao theo quy djnh cüa BO truO'ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) Di vói Co si kinh doanh hot dng th thao mo him phâi có dü nhân
viên chuyên mOn sau day:
- Nguà'i huó'ng dn tp 1uyn th thao dáp irng mt trong các diu kin sau:
± Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên ph hçip vri hoat dng th thao
dãng k kinh doanh có dang cap tü cap 2 tth len hoc tuo'ng duung;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tü bc trung cp tth len
phü hcip vâi hoit dng the thao däng k kinh doanh;
+ Duic tp hun chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa B tnthng B
Van hóa, The thao và Du lich.
- Nhân viên cth ho.
- N/ian viên y té' thu'àng trtc hoc van ban thOa thuçn vó'i cci sO' y te' gdn
nhá't de' so' ci'u, câ'p cz'u ngzthi tham gia hoqt dç3ng the thao mgo hiêm trong
tru'O'ng hcrp can thiêt.
* Cán c&pháp lj cia thI tyc hành chInh: *
- Lut th diic, the thao so 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu hrc
tr ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt và hithng din thi hành mt sO diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
1rc tr ngày 03/8/2007.
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- Nghj djITh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phi quy djnh
diêu kin kinh doanh ho?t dng the thao. Co hiu 1irc tr ngày 01/7/20 16.
- Nghj djnh so' 142/2018/ND-CT ngày 09/10/2018 cia chInhphi sa dOi,
bO sung mt7t sO quy dinh ye diêu kin dâu tu' kinh doanh thuc phgm vi quán l
nhà nwO'c cia Bó Van hOa, The thao và Du lich. O hiu ltc tic ngày 09/10/2018.
- Thông tis s 09/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 cüa B tru&ng B
Van boa, The thao và Du ljch quy djnh ye c s 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vâi mon Judo. Co hiu 1irc tü ngày 20/3/20 18.

* Phcn in nghiêng là ni dung thccic tha di, bá sung
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Mãu so 02
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Htnh phüc

1Xii BE NGH!
Cp Giây chü'ng nhn dii diu kin kinh doanh hot dIng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& ../Si Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph&.. (trong tru&ng hçip duçc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chig nhn dü diu kin (vit bang chü in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chirng nhn dàng k doanh nghip st:
.do:
. cp
ngày.... tháng.... 11am..., dang k thay dôi lan thtr .... ngày .... tháng.... näm
3. Dia chi tru s chInh:
Fax:

Diên thoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten ng1.r1i di din theo pháp 1ut:

Chirc danh:

Gii tInli:
Sinh ngày. ...../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuc cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp. ...../ ...../

Nai cap:

No'i dàng k h khu thtthng trü:
Ch

i hin tai:
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5. Dja diem kinh doanh ho?t dng th thao:

6. Can ciii vào các quy djnh hin hành, dê ngh cp Giây chiirng nhn dü 4iu
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
dé kinh doanh
hot dng the thao
(ghi c the ho?t dng the thao kinh doanh) theo
quy djnh ti Nghj djnh sôlO6/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa
Chinh phü quy dnh diêu kin kinh doanh ho?t dng the thao.
7. Cam két:
- Chip hành nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInE chInE xác, trung thirc cüa ni dung h so d nghj cp
Giây ch.'rng nEn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
BAI DI1N THEO PHAP LU3T CUA
DOANH NGHI1P E NGH!
(, dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, chic vu)
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Mu s 03
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phuic

BÀN TOM TAT
Tlnh hlnh chuân hi các diêu kin kinh doanh
(ghi cii the hoit dIng the thao kinh doanh)
KInh girl: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./Si Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và Th
thao) tinE, thành pM... (trong trung hçp duçc
Uy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chirng nh.n dü diu kin (vit bang chQ in
boa):

- Dia chi tru sâ chInh:
Diênthoai:
Website

Fax:
Email:

Sau day là torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh . . . (ghi ci the hot
(ten doanh nghip dê ngh cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong triiO'ng hcp phài có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Nghj dnh so .. . ./201 6/ND-CP ngày tháng näm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So luçing:
- TrInh d chuyên mon cüa tmg nhân viên (dap 1rng quy djnh ti Diu 6 cüa
Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy
dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co s& vt chat, trang thiêt bj th thao, khu vxc kinh doanh:
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Mo tâ v ca s vt cht, trang thik bj th thao, khu vrc kinh doanh (dap mg
diu kin quy djnh ti diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoán 1, diem b khoãn 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInE phü quy djnh diêu kin kinJa doanh hot dng the thao):
3. Tir xác djnh ngun tâi chinh bâo dam hot dng kinh doanh:
Chñng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tinh chInE xác, trung thc cüa ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp 1mg các diu kin nêu trên trong su& qua trInh boat dng kinh
doanh và hoân toàn chju trách nhim trithc pháp, 1ut ye các diêu kin dã tririh
bay.!.
DOANH NGHIIP BE NGH!
(Ky, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chi'c vu)

102

14. Thu ttic cp giy chü'ng nhn dü diu kiin kinh doanh hot dng
the thao dôi vó'i mon The due the hInh và Fitness
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chiirng nhn dü diu kin kinh doanh
hoat dng the thao gi'ri 01 b ho so de nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trirc thuc trung uo'ng hoc Si Van hóa, The thao và Du ljch (Si Van boa và
The thao) trong tnr1ng hçip duçc üy quyên noi däng k da diem kinh doanb (Co
quan cap Giây cht'mg nh.n dü diêu kin).
- Trirè'ng hçp ho so can sCra di, bô sung, co quan cp Giy chirng nhn dü
diêu kin thông báo trrc tiêp hoc bang van ban nhftng ni dung can sira dôi, ho
sung den doanh nghip trong thi han 03 ngây lam vic, kê tr ngày nhn ho so.
- Trong thèi han 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy
djnh, Co quan cap Giây chng nhn dü diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chrng nhn dü diêu kin.
Trueing hçip không cp, co quan cp Giy chng nhn dü diu kin phâi
trã 1è'i bang van ban và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so và trâ k& qua duçc thirc hin tai trti s co quan cp
Giây chisng nhn dü diêu kin hoc qua dLthng bixu then, qua mng din tir.
* Cách thrc thuc biên:
Np trçrc tip tai trii s hoc qua duôT1g bmi din qua mng din tir dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung u'ang hoc S& Van hóa, The
thao và Du ljch (S& Van hóa và The thao) trong tnthng hçp duyc üy quyen noi
dãng k dja diem kinh doanh.
* Thânh phn, s luçmg h so:
- Thành phân ho so:
(1) Dan d nghj cp giy chi.rng nhn dü diu kin kinh doanh boat dng
the thao (Mu so 02 tai Phii lc ban bath kern theo Nghj djnh so 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cua ChInh phU quy djnh ye diêu kin kinh doanh boat dng
th thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh boat dng th
thao (Mu so 03 tai Phi liic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh v diu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giây chirng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chü'ng chi, giây ching nhn cüa nhân vien chuyen mOn dôi vâi Co s kinh doanh
boat dng the thao thuc DanE mic hoat dng the thao bat buc có huOng dn
tp 1uyn hoc co s& kinh doanh hoat dng the thao mao hiem.
- S 1uçmg h so: 01 (be).
* Thai han giâi quyêt:
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07 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h sa theo quy djnh.
* Dôi tirclng thçrc hin thñ tic hành chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thrc hin thu tic hành chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt djnh: Chü tjch US ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan trirc tip thirc hin TTHC: Si Van hóa, The thao và Du lchIS&
Van hóa và The thao.
* Kt qua thrc hin thu t1ic banE chInh: Gi.y chi'rng nh.n.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mâu dcm, mu ti khai:
- Dan d ngh cp giy chirng nhn du diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 ti Phi lic ban hành kern theo Nghi djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa CbInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
- Ban torn tt tInE hinh chu.n bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mu so 03 ti Ph içtc ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6tND-CP ngày
01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnE ye diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
* Yêu cu, dieu kin thcc hin thz t1c hành chInh: *
(1) Ca s& vt cht, trang thit bj tp luyn
a) Da dim tp 1uyn:
- Phông tp 1uyn din tIch it nEt 60 m2, khoáng cách tr san dn trn It
nhât 2,8 m, không gian tp 1uyn phâi báo darn thông thoáng. Khoâng cách giUa
các trang thiêt bj tp 1uyn dam báo tir 10cm den 30cm.
- Anh sang tr 150 lux tth len;
- H thng am thanE trong tInh trng hot dng t&;
- Co khu v1rc v sinE, thay d& nai d d dung cá nEân cho ngithi tap; có
tüi so ctru theo quy djnh cua B Y tê.
- Ni quy bao gm nhu'ng ni dung chü yu sau: GRi tp 1uyn, di tu'çTng
tham gia tp luyn, các dôi tuçYng không duçc tham gia tp 1uyn, bin pháp
dam bão an toàn khi tp 1uyn.
b) Trang thit bj tp 1uyn phãi dam bâo theo quy djnh tai Phii 1iic 1 ban
hânh kern theo Thông tu so 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 cüa B
trLrng B Van hóa, The thao vâ Du ljch quy dnh v ca sà v.t cht, trang thi&
bj vâ tp huân nhân viên chuyên mon dôi vói mon The diic th hInh vâ Fitness.
(2) Ca si vt cht, trang thit bj thi du
a) Dja diem thi du mon The diic th hInh và Fitness diên ra trong nhà
hoc ngoài tthi.
b) San khâu: Kich thuóc san khu 12m x 12m và có chiu cao 0,8m. Mat san
kbâu phâi dixgc trãi thám mém. Thãrn mâu xanh nuO'c bien hoc mâu xanh ng9c.
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c) Phông: PhIa sau san khu thi du phái cäng mt tm phông vó'i mt
trong nhU'ng mâu sac sau day: Xanh den, nâu sam, xarth Ic sam, tim sam.
d) Bic thi dâu mon The dçic the hInh dt vj trI trung tam san khau. KIch
thuâc buc dài 06m, rng 02m và cao 0,3m, có thàm bao xung quanh mâu Ic
nhat hoãc mu lam nhat.
d) Anh sang tr 15001ux trY len. Dôi vOi mOn Fitness phãi sang dêu khäp
san khâu; dôi v&i mon The dgic the hInh ánh sang tp trung chiêu rçi khu vrc
buc thi dâu.
e) H thông am thanh trong tInh trng boat dng tot.
g) Khu virc khii dông phài gân dja diem thi dâu. Trang thiêt bj khi dng
can có gOm: Các can ta, bánh ta, ta tay, day chun, day lô so, các ghê tip.
(3) Mt dO huóng dk tp luyn: Mi ngui huàng dn tp 1uyn chi duqc
huóng dan khOng qua 70 ngiiô'i trong mOt buôi tap.
(4) N/ian viên chuyên mon *
a) Ei vó'i Ca s kinh doanh hoat dng th thao thuOc mOt trong các tru'è'ng hçip:
- Cung cAp dch v hithng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuOc Danh mic hoat dng th thao bt
buOc có huó'ng dan tp luyn. Danh miic hoat dng the thao bat buOc có hithng
dn tp luyn do BO truO'ng BO Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phãi có ngui huing dn tp luyn th thao dáp üng mOt trong các diu
kiên sau:
+ Là huAn luyn viên hoc vn dng viên phü hçp vOi boat dng th thao
dang k kinh doanh có dang cap tü cap 2 trâ len hoc tuo'ng du'cing;
+ Co bang cAp v chuyên ngành th dc, th thao t1r bc trung cAp tr len
phü hçp véd hoat dng the thao däng k) kinh doanh;
+ Duic tp huAn chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa BO tru&ng BO
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) Di vâi ca sO' kinh doanh hoat dng th thao mao him phài có dü nhan
viên chuyen mon sau day:
- NguO'i huO'ng dn tp luyn th thao dáp 1rng mOt trong các diu kin sau:
+ Là huAn luyn viên hoc vn dng viên phü h'p vol hoat dng the thao
dAng k kinh doanh có dang cap tü cap 2 trO' len hoc tixang throng;
+ Co bang cAp v chuyên ngành the dc, the thao tr bc trung cap trO' len
phfi hçip vO'i hoat dng th thao dang k kinh doanh;
+ Dtrçic tp huAn chuyen mOn th thao theo quy djnh cüa BO truOng BO
Van hóa, Th thao và Du ljch.
- N/ian viên cth ho.
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- N/ian viên y té' thtthng tryc hoçc van ban thóa thun vó'i cci sâ y té gán
nhát dé so' ciu, cap ciu ngu'ài tham gia hogt dçäng the thao mqo hiêm trong
trzthng hcip can thiêt.
* Can cipháp lj cza thz tyc hành chinh. *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 11rc
tr ngây 01/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cña ChInh phü quy djnh
chi tiêt và hthng dn thi hânh mt so diëu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
hrc ti1r ngày 03/8/2007.
- Nghj dnh s 106/2016tD-CP ngây 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu lirc tü ngày 0 1/7/2016.
- Nghf d.inh so' 142/2018/ND- CP ngày 09/10/2018 cza C7iInh p/uk tha dO'i,
bO sung nut sO quy djnh ye diéu kin dáu tu' kinh doanh thuc phçirn vi quán l,
nhà nzthc cia B5 Van hOa, The thao và Du ljch. CO hiçu lyc tz'r ngày 09/10/2018.
- Thông tu s 10/201 8/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye co sâ vt chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dOi vâi mon The dc the hInh và Fitness. Co hiu
1irc tr ngày 15/4/2018.

* Phcn in nghiêng là ni dung dup'c tha di, bo2 sung
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Mãu s 02
CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

JJ€NDENGH!
Cp Giy chfrng nhn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thânh pM.. ./Sâ Van
boa, Th thao và Du ljch (S& Van boa vâ Th
thao) tinE, thành pM... (trong trtrng hçip duçc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cap Giây chrng nhn dü diu kin (vi& bng chü in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chü'ng nhn däng k doanh nghip s:
.do:
. cp
ngày.... tháng.... nãm..., dAng k thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... näm
3. Dia chi tru sO' chInh:
Fax:

Diên thoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten ngrO'i di din theo pháp 1ut:

Chtrc danE:

GiO'i tinh:
SinE ngày. ...../ .. . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuóc cong dan hoc Chirng mirth nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp. ...../ ...../

Noi cap:

Noi däng k h khu thuO'ng trü:
CM O' hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can cir vào các quy djnh hin hânh, dê ngh cp Giây chüng nhn dü diêu
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
dê kinh doanh
hoat d5ng the thao
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) theo
quy djnh ti Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngây 01 tháng 7 nãm 2016 cña
ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam k&:
- Chip hành nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim ye tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung h so d ngh cp
Giây ching nhn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàm
DM DIIN THEO PHAP LU4LT CUA
DOANH NGHI1P BE NGHJ
(K), dóng dá'u, ghi râ hQ ten, chi'c vu)
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Mãu so 03
CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Htnh phüc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân hi các diêu kiên kinh doanh
(ghi cii the hot ding the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./S Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van boa và Th
thao) tinh, thành pM... (trong tming hcTp dugc
üy quyn)

- Ten doanh nghip dê nghj cp Giy chüng nhin dü diu kin (vMt bang chU in
boa):

- Dia chi tru si chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tat tInh hInh chuân bj các diêu kin kinh doanh ...(ghi c11 th hot
(ten doanh nghip dê nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chü'ng nhn dü diêu kin) nhu' sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong truOng hcrp phài CO nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Nghj djnh so ..../2016/ND-CP ngày tháng näm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So 1ucmg:
- TrInh d chuyên mon cüa tirng nhân viên (dáp 1mg quy djnh ti Diu 6 cüa
Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü quy
drth diêu kin kinh doanh hott dng the thao).
2. Ca s vt cht, trang thi& bj th thao, khu viic kinh doanh:
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Mo tá v cci sâ vt cht, trang thi& bj th thao, khu virc kinh doanh (dap ü'ng
diêu kin quy djnh ti diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoán 1, diem b khoãn 2
và diem b khoãn 3 Diêu 7 cüa Ngh djnb sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh ho.t dng the thao):

3. Tir xác djnh ngun tài chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Chiing tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chInE xác, trung thirc ciia ni dung ke khai;
- Duy tn vic dáp irng các diu kin nêu trén trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh và hoân toàn chju trách nhim tmc pháp, 1ut ye các diêu kin dA trInh
bay.!.

DOANH NGHIP BE NGH!
(Kg, dóng cMu, ghi rô hQ ten, chi'c vu)
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15. Thu tiic cap giy chfrng nhn dü diu kiin kinh doanh hot dng
the thao dôi v&i mon Lan str rông
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip ct nghj cp giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh
hoat dng the thao giri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinE, thânh phô
trirc thuc trung uong hoc Sâ Van boa, The thao và Du ljch (S Van hóa vâ
The thao) trong truOng hçp dugc üy quyên noi dang k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chtrng nhn dü diêu kin).
- Tnrmg hcp h so can sCra dôi, bô sung, Co quan cp Giy chirng nhn dü
diêu kin thông báo trrc tiêp hoc bng van bàn nhüng ni dung can si:ra dôi, b
sung den doanh nghip trong thO'i hn 03 ngày lam vic, ke ttr ngày nhn ho so.
- Trong thO'i han 07 ngày lam vic, kê tr ngày nhn dü h so theo quy
djnh, Co quan cap Giây chüng nhn dü diêu kin t chi.'rc thâm djnh diêu kiên,
cap Giây chiLrng nEn dü diêu kin.
TruO'ng hçTp không cap, co quan cap Giây chüg nhn dü diêu kin phài
trà li bang van bàn và nêu rô 1 do.
- Viêc tip nh.n h so và trã kt qua dUVC thc hin tai tr sO co quan cp
Giây chrng nhn dü diêu kin hoe qua duOng buu din, qua mng din tO.
* Cách thOc thrc hiên:
Np trirc tip tai tri sO hoc qua duOng bu'u din,, qua mng din tO dn dn
Uy ban nhân dan tinE, thành phô trrc thue'c trung 1.rcrng hoc SO Van hóa, The
thao và Du ljch (SO VAn hóa và The thao) trong tnr&ng hcip duçic Uy quyên noi
dang k dija diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçing h so:
- ThànE phn h so:
(1) Dcm d nghj cp giy chig nhn dü diu kin kinh doanh boat dng
the thao (Mu so 02 t?i Ph 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cOa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn t.t tInh hInh chun bj CáC dik kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu sO 03 t?i Phii 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cOa Chinh phO quy djnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng the thao).
(3) Bàn sao Giy chOng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao vAn bang,
chOng chi, giy chOng nh.n cOa nhân vién chuyên mOn dôi vOi co sO kinh doanE
hoat dng th thao thuc Danh mic boat dng the thao bAt buc có huOng dan
tp 1uyn hoc co sO kinh doanh boat dng the thao mao hiêm.
- S luçing h so: 01 (be).
* ThOi han giài quyt:
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07 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so theo quy djnh.
* DM tuçmg thc hin thu tic hânh chinh: Doanh nghip.
* Co quan thrc hin thñ tic hânh chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt djnh: ChÜ tch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan tr1rc tip thirc hin TTHC: Si Van hóa, The thao và Du 1jch1S
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tic hành chinh: Giy chirng nhn.
* L phi: Do Hi dông nhân dan cp tinh quy dnh.
* Ten mâu don, mu to khai:
- Dan d nghj cp giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu so 02 tai Phii içic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye diêu kiin kinh doanh hoat dng the
thao).
- Bàn torn tat tInh hinh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Miu s 03 t?i Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày
01/7/2016 cña Chinh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu
diu kiên thu'c hién thz tuc hành chInh: *
(1) Co sO vat cht
a) Hoat dng tp luyn, thi du và biu din mon Lan Su Rng trong nhà,
trong san tp phâi dáp irng nhtthg yêu câu sau day:
- San tp luyn cO din tich It nht 200m2;
- Mt san phài bng phng, khOng tron trLrt;
- Khoãng cách tü' mt san dn trn nhà It nht là 05rn. Trong truOng hgp cO
sir dng dan mai hoa thung khoáng cách tü' mt san den trân nhà it nhât là 07m;
- H thng chiu sang bào darn d rçi tr 150 Lux trO len;
- Co khu vrc v sinh, thay do, noi d d dung cá nhân cho ngi.thi tip;
- Co bang ni quy quy djnh nIiThig ni dung chu yu sau: GiO tp 1uyn,
dôi tuçmg tham gia tp luyn, các dôi tuçlng không duçic tham gia tp luyn,
trang phiic khi tham gia tp 1uyn, các bin pháp bào dam an toàn khi tp luyn.
b) Hoat dng tp luyn, thi du và biu din mon Lan Su Rng ngoài tr?yi
phãi bão dam các yeu câu sau day:
- San tp 1uyn có din tIch it nhât 200m2;
- Mt san phài bang phng, không tran truçit;
- H thng chiu sang báo dam d ri tr 150 Lux trO len;
- Co khu v1rc v sinh, thay d, noi d d dung cá nhân cho nguOi tip;
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- Co bang ni quy quy djnh nhmg ni dung chü yu sau: Gii tp 1uyn,
dôi tuçmg tham gia tp luyn, các dôi tu'çxng không duçic tham gia tp 1uyn,
trang phçtc khi tharn gia tp luyn, các bin pháp bão darn an toàn khi tp 1uyn.
(2) Trang thit bj
a) Du Rông, mInh Rng, du Lan, duôi Lan, các loai trang phic Va do
ci1 nhix: loai trông, chiêng, thanh la, na bat phái dam bão an toàn và phü h?p vOi
quy djnh cüa Lust thi dâu Lan Su Rông hin hành hoe theo truyên thông cüa
timg dja phucing.
b) Các trang thit bj, dao cii diing d tp luyn, thi du và biu din là vu
khI thô so phái duçic quàn l và sir dng theo quy dnh cüa pháp lust.
c) Dan Mai hoa thung: D cao cüa ct cao nht không vuçit qua 03m,
xung quanh dan Mai boa thung phài có dm bào v.
d) Ct Lan leo phãi bâo dam chic chin, chiu cao t& da không vi.rçrt qua
1 Urn. Ct leo tir 06m tr len bat buc bang kim loai. H thông chân dê cüa ct
phài chàc chãn, có day chang cot, nm bâo v xung quanh ct và day bâo hiêm
báo darn an toàn cho nguô'i tp luyn.
(3) Mt d htrOng din tp luyn: Mi ngui hi.thng dn tp luyn hthng
dan không qua 30 ngthi/0 1 ni dung tp 1uyn.
4) Nhán viên chuyên mon *
a Dôi vói co S& kinh doanh boat dng th thao thuc mt trong các trirô'ng hop:
- Cung cp djcb vij huó'ng dn tp luyn th thao;
- Kinb doanh hoat dng th tbao thuc Danh mic boat dng th thao bt
buOc Co huo'ng dan tp 1uyn. Danh mic boat dng the thao bat buc Co hirng
dn tp luyn do B tnthng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phài
kiên sau:

Co

ngui huâng dk tp luyn th thao dáp irng mt trong các diu

+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hp vi boat dng th thao
dang k kinh doanh có ding cap tr cap 2 trO' len hoc tuung duong;
+ Co b&ng Cap v chuyên ngânh th dçlC, th thao tiir bc trung cap tth len
phü hcip van boat dng the thao dang k kinh doanh;
+ Ducnc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh Cüa B tru&ng B
Van hóa, Th thao và Du ljch.
b) Diii vâi CO sa kinb doanh hoat dng th thao mao hiêrn phài có dü nhân
viên chuyên mOn sau day:
- Nguani huO'ng dn tp luyn th tbao dáp irng mt trong các diêu kin sau:
+ Là hun luyn viên hoc vn dng viên phü hqp vOi boat dng the thao
dang k kinh doanh có dng cp tr cap 2 tran len hoc tuong duong;
113

+ Co bng cp v chuyên ngành th dçtc, th thao tr bc trung cp tr len
phü hçip vi hot dng the thao däng k kinh doanh;
+ Dixc tap hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa Bi tru&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
Nhán viên cth ho.
- Nhán viên y té' thith'ng try'c hogc van bàn thOa thun vO'i cci sá y té gán
nhát dê so' ci'ni, cap ctu ngzthi tham gia hoçit dç3ng the thao mqo hiêm trong
trzthng hcrp can thiét.
* Can ci'tpháp lj cia thz 4w hành chmnh. *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1rc
tr ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt và huóng dan thi hânh mt sO diêu cña Lut The dc, The thao. Co hiu
hrc tü ngây 03/8/2007.
- Nghj dnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1rc tir ngày 01/7/2016.
- Nghj djnh sO' 142/2018/ND- P ngày 09/10/2018 cza C'hinh phi tha dái,
ho sung nit sO quy d.inh ye diéu kin ddu tit kinh doanh thuc phim vi quán l
nhà nithc cia Bó Van hOa, The thao và Du llch. Co hiu l2tc tir ngày 09/10/2018.
- Thông tu s 11/201 8/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao Va Du ljch quy djnh ye co so' vt chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mOn dOi vo'i mon Lan Su Rông. Co hiu 1irc tr ngày
17/3/20 18.

* Phn in nghiêng là ni dung du'çrc sz}a di, b sung
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Mu s 02
cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
IJIc Ip - Ty do - Htnh phüc

ThINDENGH!
Cap Giy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng the thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thânh ph. . ./Si Van
hóa, Th thao vâ Du ljch (Si Van hóa và The
thao) tinh, thành ph... (trong tnrng hgp duçc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giy chü'ng nhn dü di&i kin (vit bng chU in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vi& tt (nu có):
.do:
.. cp
2. Giy chtrng nhn dãng k doanh nghip s:
ngày.... tháng.... nAm..., däng k thay dôi lan thir .... ngày .... tháng.... nãm
3. Dia chi tru sä chinh:
Fax:

Diênthoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten nguèi di din theo pháp lut:

Chtrc danh:

Giâi tinh:
Sinh ngày. ...../ . . ../ .....Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuâc cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngây cp. ...../ ...../

Ncii cap:

No'i dàng k h khu thuè'ng trü:
Ch a hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can ciii vâo các quy djnh hin hành, d nghj cp Giy chLimg nhn ãü diu
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
.. dé kinh doanh
hoat dng the thao
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) theo
quy djnh ti Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7 nãm 2016 cña
Chinh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chip hành nghiêm chinE các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung h
Giây chüg nE.n dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.

SO

d nghj cp

, ngày ......tháng.... nám
BA! DIN THEO PHAP LUT CUA
DOANH NGHI1P BE NGH!
(I', déng dá'u, ghi r6 hQ ten, chc vy)
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Mu so 03
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM
DEc 1p - Tr do - Hnh ph lie

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân bj các diêu kiin kinh doanh
(ghi cii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph&. ./S Van
hóa, Th thao Va Du ljch (Si Van hóa và Th
thao) tinh, thành pM... (trong tru&ng hçp duçic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chlmg nhn dü diu kin (vi& bang chQ in
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tlnh hInh chun bj các diu kin kinh doanh . . .(ghi c th hot
(ten doanh nghip dê nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chlrng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong trurng hçp phài có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Nghj djnh so . .. ./201 6/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- S lugng:
- TrinE d chuyên mon cüa tmg nhân viên (dáp ng quy djnh tai Diêu 6 cüa
Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co sà 4t cht, trang thit b th thao, khu vrc kinh doanh:
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Mo tã ye Ca so' vt chat, trang thiêt bj the thao, khu vrc kinh doanh (dáp i.irng
diêu kin quy djnh t?i diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoán 2
vâ diem b khoãn 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInE phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Ti.r xác djnh ngun tâi chInE báo dam hot dng kinh doanh:

Chüng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tinh chInE xác, trung thrc cña ni dung ke khai;
- Duy trI vic dáp irng các diu kin nêu trên trong su& qua trInh hot dng kirth
doanh và hoàn toân chju trách nhim tnróc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trinh
bày./.
DOANH NGHIIP E NGH!
(Kj5, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chi'c vu)

118

16. Thu tic cp giy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng
the thao dôi vri mon Vu dio the thao giãi trI
* TrInh tu thixc hiên:
- Doanh nghip d ngh cp giy chirng nhn dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao gi.ri 01 b ho so dê nghi den Uy ban nhân dan tinh, thãnh phô
tnrc thuc trung ung hoc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch (S Van hóa và
The thao) trong truông hçip duçc üy quyên nai däng k dia diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chCrng nhn dü diêu kin).
- Tru?ng hgp ho so can süa doi, bô sung, Co quan cp Giy chiirng nhn dü
diêu kin thông báo trçrc tiêp hoc bng van bàn nhffiig ni dung can sira dôi, bô
sung den doanh nghip trong thèi hn 03 ngày lam vic, kê tir ngày nhn ho so.
- Trong thO'i hn 07 ngày lam vic, kê tr ngày nhn dü h so theo quy
dinh, co quan cap Giây chmg nhn dü diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây cht'mg nhn dü diêu kin.
Trithng hcTp không cp, co quan cp Giy chü'ng nhn dii diu kin phãi
trá R-ci bang van bàn và nêu rö 1 do.
- Vic tip nhn h so và trâ k& qua duçic thrc hin tai tri sO' co quan cp
Giây chmg nhn dü diêu kin hoc qua duO'ng buu din, qua mng din t1r.
* Cách thirc thuc hiên:
Np trtrc tip ti tri sO' hoc qua duO'ng bun din, qua mng din tO' dn dn
Uy ban nhân dan tinE, thành phô trçrc thuc trung isong hoc SO' Van hóa, The
thao và Du ljch (SO' Van hóa và The thao) trong truO'ng hçip dugc üy quyên noi
däng k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s lucmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cap giy chimg nhn di diêu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mu so 02 tai Phii 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tinE hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mu so 03 ti Phti lye ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chO'ng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao van bang,
chü'ng chi, giây chcrng nhn cüa nhân viên chuyên mOn dôi vói co sO' kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh miic hot dng the thao bat buc có huâng dn
t.p luyn ho.c Co SO' kinh doanh hoat dng the thao mo hiêm.
- S luçing h so: 01 (be).
* ThO'i hn giài quyt:
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07 ngáy lam vic k tt'r ngày nhn dü h s theo quy djnh.
* Di tuçlng thirc hin thu tVc hânh chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thirc hin thu tyc hành chInh:
- Co quan có thrn quyn quy& djnh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan tr1rc tip thirc hin TTHC: Sà Van hóa, The thao và Du ljchIS
Van boa vâ The thao.
* Kt qua thirc hin thu t11c hành chInh: Giy chü'ng nhn.
* L phi: Do Hi dông nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten miu dcm, miu tY khai:
- Don dé nghj cap giy chig nhn du diêu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu so 02 tai Phçi liic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cña ChInh phñ quy dj.nh ye diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
- Bàn torn tt tinE hmnh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mu so 03 tai Phi lc ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
* Yêu ccu, diu kién thwc hin thz tic hành chInh: *
(1) Co s& 4t cht
a) Hoat dng tp 1uyn, thi dâu và biu din mon Vu dao th thao giài trI
trong nba, trong san tp phái dáp üg nhQng yêu câu sau day:
- Din tIch san tp tôi thiêu 30m2 ;
- San tp bng ph.ng, không trcm truçlt;
- Khoàng each hr mt san dn trn nba không thp han 2,7rn;
- Không gian tp 1uyn thoáng mat, ánh sang tlr 150 lux tr len;
- Co khu virc ye sinh, thay d& noi d d dung cá nhân cho ngi.thi tap, có
tüi so ctru theo quy djnh cua B Y té;
- Co bang ni quy quy djnh nhü'ng ni dung chü yu sau: GR tp 1uyn,
dôi tuçmg tham gia tp 1uyn, các dôi tuçmg không du'çc tham gia tp luyn,
trang phic khi tham gia tp 1uyn, bin pháp bão darn an toàn khi tp 1uyn.
b) Hoat dng tp 1uyn, thi du Va biu din mon Vu dao th thao giái tn
ngoâi tthi phài báo dam yêu câu sau:
- Din tich san tap ti thiu 30m2 ;
- San tp bng phng, không tron tnrçYt;
- KhOng gian tp 1uyn thoáng mat, ánh sang tir 150 lux tth len;
- Co khu virc v sinh, thay d& noi d d dung cá nhân cho ngui tap, có
tüi so ct'ru theo quy dnh cüa B Y tê;
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- Co bang ni quy quy djnh nhffig ni dung chü yu sau: Gi tp 1uyn,
dôi tuçing tham gia tp 1uyn, các dôi tuçlng không duçc tham gia tp Iuyn,
trang phçtc khi tham gia tp 1uyn, bin pháp báo dam an toàn khi tp 1uyn.
(2) Trang thit bj
a) Trang thit bj tp 1uyn: M6i Ca nhân tham gia tp 1uyn phâi tr trang
bj tam ót khüy tay, tam lot dâu gôi, mu di dâu.
b) Trang thit bj thi du
- Thit bj lien 1c cho các thành viên to chirc và diu hành giái;
- Bàn chGi nhac, dng h bm gRi, bang dim, vch giOi han san thi du
và các trang thiêt bj khác bâo dam an toàn cho 4n dng viên tham gia thi du
theo quy dlnh cüa Lut thi dâu và diêu l thi dâu cüa giài.
c) Trang thi&bj biu din: Bàn choi nhac, thit bj lien lac dáp irng yêu
câu cüa buôi biêu diên.
(3) Mt d htthng dn tp 1uyn
a) Mt d tp luyn trên san bào dam thi thiu 2m2/0 1 ngu0i tip.
b) Mi ngiiii hung dn tp luyn hithng dn không qua 30 ngithi trong
mt gi h9c.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vâi co s& kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các tru'O'ng hc)'p:
- Cung cp djch vii hiró'ng dn tp luyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh miic hoat dng th thao bt
buc có hng dan tp 1uyn. Danh mic hoat dng the thao bat buc có hithng
dn tp 1uyn do BO tru&ng B5 VAn hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phái có ngi.rYi hrnrng din tp 1uyn th thao dáp 1rng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçip vth hoat dng th thao
dAng k kinh doanh có ding cap tr cap 2 tr& len hoc tuo'ng ducing;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tr bc trung cap tth len
phü hgp vi boat dng the thao dAng k kinh doanh;
+ Duqc tap hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B tru&ng Bô
VAn hóa, The thao và Du ljch.
b) Dôi vi co' sâ kinh doanh hoat dng the thao mao hiem phâi có dü nhan
viên chuyên mon sau day:
- NguOi hithng din tp 1uyn th thao dáp 1rng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng vién phü hçip vâi hoat dng th thao
dAng k kinh doanh có ding cp tr cap 2 tth len hoc tuang throng;
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+ Co bang cp v chuyên ngành th dic, th thao tr bc trung cp tr& len
phü hcTp vâi hot dng the thao däng k kinh doanh;
+ Duçc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B tru&ng Bô
Van hóa, The thao và Du ljch.
- N/ian viên cth hç5.
- Nhán viên y té' thithng try'c hoc van bàn thóa thun vó'i cci so' y té gán
nhát dé so' c&u, cap cz'u ngzthi tharn gia hoqt d(3ng the thao ingo hiêm trong
trzthng hcip can thiêt.
* Can thpháp l cia thz tc hành chInh: *
- Lust th dijc, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc
tr ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy dnh
chi tiêt vâ huó'ng dan thi hânh mt so diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu
1irc tiir ngày 03/8/2007.
- Nghj dnh s 106/2016/ND-CP ngây 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1irc tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj d/nh sO' 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cla ChInh phi tha dái,
bó sung mç5t so quy djnh ye diêu kin dáu tu' kinh doanh thuc phgm vi quán l)
nhà nzthc cia Bó Van hOa, The thao và Du i/c/i. CO hiu ly'c tui' ngày 09/10/2018.
- Thông tu so 12/2018/TT-BVHTTDL ngày 07/02/2018 cüa B trixO'ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye co s 4t chat, trang thiêt b và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vâi mon Vu do the thao giái trI. Co hiu hrc tr
ngày 23/3/20 18.

* Phán in nghiêng là ni dung dwçi'c tha dO'i, bd sung
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Mãu s 02
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc

D€INDENGHI
Cp Giy chng nhn dü cliêu kin kinh doanh hoit dng the thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành phô. . ./S& Van
hóa, Th thao vâ Du ljch (Sâ Van hóa và The
thao) tinh, thành ph&.. (trong trtr&ng hçip dugc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giy chimg nhn dü diu kin (vit bng chU in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vi& tt (nu có):
.. cp
.do:
2. Giy chrng nhn dang k doanh nghip s&
ngây.... tháng.... näm..., dãng k thay dôi lan thr .... ngày .... tháng.... näm
3. Dia chi tru s& chInh:
Fax:

Diênthoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten ngi.thi di din theo pháp lust:

Chirc danh:

Giyi tInh:
Sinh ngày....../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cithc cong dan hoc Chimg minh nhân dan hoc Ho chiu:
Ngày câp....../ ...../

Ncyi cap:

Ncii dang k hO khu thumg trit:
Ch a hiên tti:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can cur vào các quy djnh hin hành, d nghj cp Giy chiig nhn dü diu
kin kinh doanh boat dng the thao cho doanh nghip
.. dê kinh doanh
hoat dng the thao
(ghi ci the hoat dng the thao kinh doanh) theo
quy djnh tai Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngãy 01 tháng 7 näm 2016 cüa
ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao.
7. Cam k&:
- Chp hánh nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh boat dng
the thao;
- Chu trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung h s d ngh cap
Giây chumg nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nárn
JJI DI1N THEO PHAP LUILT CUA
DOANTI NGHIEP BE NGH!
(, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chz'c vy)
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Mu so 03
CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc

BÀN TOM TAT
TInh hInh chuãn bj các diêu kiin kinh doanh
(ghi ci the hoit dng the thao kinh doanh)
KInh girl: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./Sâ Van
hóa, Th thao và Du ljch (Sá VAn hóa vâ Th
thao) tinh, thành ph&.. (trong tnrông hçip ducic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giây chirng nhn dü diu kin (vit bng chtt in
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun b các diu kin kinh doanh . . .(ghi cci th hot
(ten doanh nghip dé nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chimg nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong trithng hcip phái có nhân viên chuyên mon theo
quy dnh tai Nghj dnh so ..../2016/ND-CP ngày tháng nAm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So Iucmg:
- TrInh d chuyên mon cüa timg nhân viên (dáp irng quy djnh ti Diu 6 cüa
Ngh djnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nAm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Co si 4t cht, trang thiêt bj the thao, khu vçrc kinh doanh:
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Mo tá v Co s vt chit, trang thit b th thao, khu vçrc kinh doanh (dap img
diêu kin quy djnh ti diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b khoân 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 ciia Nghj dinE sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tir xác djnh ngun tài chInE bão dam hot dng kinh doanh:

Chüng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tinE chInh xác, trung thirc cüa ni dung k khai;
- Duy tn vic dáp i1rng các diêu kin nêu tren trong su& qua trinh hoit dng kinh
doanh vâ hoân toàn chju trách nhim truâc pháp, 1ut ye các dieu kin dä trInh
bay.!.
DOANEI NGHIP nE NGH!
(I', dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chic vy)
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17. Thu tiic cap giây chü'ng nhn thi diu kin kinh doanh hott dng
the thao dôi vó'i mon Quyén anh
* TrInh tir thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chüngnhn dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao gri 01 b ho so dê ngh den Uy ban nhân dan tinh, thânh phô
tr1rc thuc trung uang hoc S Van hóa, The thao và Du ljch (Sà VAn hóa và
The thao) trong truông hçip dugc üy quyên noi dAng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Tnr?mg hcp h so cn sira di, b sung, co quan cp Giy chirng nhn dü
diêu kin thông báo trirc tiêp hoc bang vAn bàn nhUTig ni dung can sira dôi, bô
sung den doanh nghip trong thñ hn 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn ho so.
- Trong thai han 07 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so theo quy
djnh, Co quan cap Giây chi'rng nMn dü diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chimg nhan dü diêu kin.
Truô'ng hçp không cp, Co quan cp Giy chrng nhn dü diu kin phài
trã Ri bang vAn bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip rihn h so và trã k& qua dugc thirc hin tai trii sa co quan cap
Giây chirng nhn dü diêu kin hoc qua du?mg biru din, qua mng din tir.
* Cách thirc th'irc hiên:
Np trçrc tiêp tai trt1 si hoc qua dumg bu'u din, qua mng din tCr dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uong ho.c S VAn hóa, The
thao và Du ljch (S& VAn hóa và The thao) trong trumg hcip dugc üy quyên noi
dAng k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçing h so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cap giây chimg nhn dü diêu kin kinh doanh boat dng
the thao (Mu so 02 tai Phit 1ic ban banE kern theo Nghj djnh so 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn t.t tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu sO 03 tai Phçt içic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInE phü quy djnh ye dieu kin lcinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chüng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao vAn b&ng,
chüng chi, giây chirng nhn cUa nEân vien chuyen mOn dôi vi co s kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh miic hoat dng the thao bat buc có huOng dan
tp 1uyn hoc co sa kinh doanh hoat dng the thao mao hiêm.
- S lugng h so: 01 (be).
* Thii han giài quyt:
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07 ngày lam vic k tü ngày nhn dñ h sa theo quy dnh.
* Dôi tucmg thirc hin thu tiic hânh chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thirc hin thu tVc hành chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt dnh: Chü tjch U' ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan trrc tip thirc hin TTHC: S& Van boa, Th thao và Du 1jchIS
Van boa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tiic hành chinh: Giy chirng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cap tinh quy djnh.
* Ten mâu dan, mu ti khai:
- Dan d nghj c.p giy chg nhn dü diu kin kirth doanh boat dng th
thao (Mu so 02 tai Phii liic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChinE phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh boat dng the
thao).
- Ban torn tt tinE hinh chu.n bj các diu kin kinh doanh boat dng th thao
(Mâu so 03 tai Phii lc ban hành kern theo Ngh dnh so 106/201 6tND-CP ngày
01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
* Yêu ccu, diu kiên thwc hin thz 4w hành chInh: *
(1) Ca sà vt chit, trang thi& b tp luyn
a)Casivtch.t
- San tp có din tIch it nht tü 60rn2 tth len, mt san bang phng, không
trcrn truo't;
- Anh sang bão dam tü 200 lux trâ len;
- Co tñi sa ciiru theo quy djnh cña B Y t;
- Co khu vrc thay d, giri d và nba v sinE;
- Co s theo döi vO sinh tham gia tp luyn;
- Co bang ni quy bao gm nhu'rig ni dung cbü yu sau: Di tuçmg tham
gia tp luyn, trang phc tp luyn, gRi tp luyn, bin pháp báo dam an toàn khi
$p 1uyn.
b) Trang thi& bj
- Gang tp luyn: 01 dôi/0 1 ngui;
- M bão v: 01 chic/01 ngui;
- Bao dm (bao cat), gOi dam;
- Ding ci d don (lam pa);
- Bjt rng, bâo v b ha (kuki), bang da, day nhây: 0lchik/ 01 ngithi.
(2) Ca si vt chit, trang thit bj thi du
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a) San tp có din tich It nht tü 60m2 tth len, mt san bng phng, không
trcrn truo't;
b) Anh sang bão dam t1r 200 lux tr len;
c) CO tüi so' ctru theo quy djnh cüa B) Y th;
d) Co khu vrc thay d, g1ri d và nba v sinh;
d) Gang tp Iuyn: 01 dôi/0 1 nguô'i;
e) Mu bão v: 01 chik/01 ngthi;
g) Bjt rang, bâo v b ha (kuki), bang da, day nhày: Olchik/ 01 ngui.
h) Khu virc thi du: KIch thuâc It nhAt là 06m x 06m, xung quanh có day bào
v, khoâng cách tr day bào v den khu virc khn già It nhât là 02m.
i) Các khu virc khác: Can vO sinh, khâi dng và bàn y t.
k) Dng h bm giè', côi báo hiu, ba thông báo, bang dim, can tr9ng
luçing co' the.
(3) Mt d tp luyn.
a) Mt d tp 1uyn bào dam It nht 02m2/0lngithi.
b) Mi ngithi htthng dn tp luyn hithng dn không qua 30 vô sinh trong
mt buôi tip.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vói co' s& kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các tnrô'ng hç'p:
- Cung cp djch vi.i hucng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh mic hoat dng th thao bt
buc có huó'ng dn tp luyn. Danh mlic hoat dng the thao bat buc có huórig
din tp 1uyn do B trithng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnli.
Phãi có ngui hithng dn tp luyn th thao dáp irng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là huân 1uyn viên hoc 4n dng viên phü hcTp vâi hoat dng th thao
däng k kinh doanh có däng cap ti'r cap 2 tr1 len hoc tuong thrcrng;
+ Co bang cp v chuyên ngành th dic, th thao tr bc trung cp tr& len
phü hçip vó'i hoat dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Ducic tap hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B truO'ng B
Van hóa, Th thao và Du lich.
b) Di viii co' s kinh doanh hoat dng th thao mao him phâi có dü nhân
vien chuyên mOn sau day:
- Nguii hu&ig dn tp 1uyn th thao dáp irng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun luyn viên ho.c 4n dng viên phü hçip vOi hoat dng th thao
däng k kinh doanh có dàng cap t1r cap 2 tr& len hoc tuo'ng duang;
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+ Co bng cp v chuyên ngành th dc, th thao tü bc trung cp trâ len
phü hcp vi hot dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Duçic tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trung B
Van hóa, The thao Va Du ljch.
- Nhán viên cth h5.
- Nhán viên y te' thtcô'ng trztc hoqc van bàn thóa thun vó'i co' so' y té' gcn
nhát dé so' cth, cap cth ngu'ài tham gia hogt dng the thao ingo hiêm trong
tru&ng hcip can thiêt.
* Can thpháp lj cza thi tic hành chInh: *
- Lut th duc, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc
tir ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInE phü quy djnh
chi tiêt và hrnrng dn thi hành mt sO diêu cña Lust The dic, The thao. Co hiu
lrc tü ngây 03/8/200 7.
- Nghj dnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 ciia ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu lirc tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj djnh sO' 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cia ChInhphz sica do2i,
bO sung 1n27 sO quy djnh ye diéu kin dáu tu' kinh doanh thu5c phim vi quàn l
nhà nzthc cia Bç5 Van hOa, The thao và Du l/ch. Co hiçu 4cc tIc ngày 09/10/2018.
- Thông tu sO 13/2018/TT-BVHTTDL ngày 08/02/20 18 cüa B trung B
Van boa, The thao và Du ljch quy djnh ye co s 4t chat, trang thiêt b và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vO'i mon Quyên anh. Co hiu 1irc tü ngây
25/3/2018.

* Phán in nghiêng là ni dung thtcic sica dói, bO sung
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Mãu so 02
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tif do - Hnh phüc

IRINDE NGH!
Cap Giy chüng nhn dü diêu kin kinh doanh hoyt dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thânh ph. . ./Si Van
hóa, Th thao và Du ljch (Sâ VAn hóa và Th
thao) tinh, thành ph&.. (trong trithng hçip duçc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giây chirng nhn dü diu kin (vi& b.ng chü in boa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tat (nêu có):
2. Giy chirng nhn dAng k doanh nghip so:
. cap
.do:
ngày.... tháng.... nAm..., dAng k thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... nAm
3. Dia chi tru sâ chInh:
Fax:

Diên thoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten ngui di din theo pháp 1ut:

Chuc danh:

Gii tInE:
Sinh ngày....../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the CAn cuc cong dan hoc Chrng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày cap....../ ...../

Ncii cap:

Nai dAng k h khu ththng trü:
Ch

a hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh ho?t dng th thao:

6. Can ci vào các quy djnh hin hành, d nghj cp Giy chirng nhn dü diu
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
.. dê kinh doanh
(ghi cii the hot ng the thao kinh doanh) theo
hoat dng the thao
quy djnh ti Ngh djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa
ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kit:
- Chip hành nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInE chInE xác, trung thrc cüa ni dung h so d nghj cp
Giây chirng nhn dñ dieu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nárn

D31 DIN THEO PHAP LUJT CUA
DOANH NGHI1P BE NGHJ
dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chc vy)
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Mu s 03
CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Ty' do - Hnh phñc

BAN TOM TAT
TInh hlnh chuân bj các diêu kiin kinh doanh
(ghi cy the hoit dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinE, thành ph. . ./Si Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và The
thao) tinE, thành ph... (trong tru&xng hçip duo'c
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh cap Giây chirng nhn dü diu kin (vit bang chU in
hoa):

- Dia chi tru sô chinh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tinE hInh chun bj các diu kin kinh doanh . ..(ghi cii th hot
(ten doanh nghip dê nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chmg nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong trumg hçp phãi có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tai Nghj djnh so .. . ./201 6IND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy dnh diêu kin kinh doanh ho.t dng the thao):
- So hrçmg:
- TrInh d chuyên mon cüa timg nhân viên (dáp irng quy djnh tai Diu 6 cüa
Nghj djnh sO 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phñ quy
dnh dieu kin kinE doanh boat dng the thao).
2. Co s& vt chat, trang thi& bj th thao, khu vrc kinh doanE:
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Mo tâ ye ca so' vt cht, trang thiêt bj the thao, khu vrc kinh doanh (dap i.'rng
diêu kin quy djnh tai diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoân 2
vâ diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa Chinh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tier xác djnh ngun tâi chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Chüng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tinh chInh xác, trung thirc cüa ni dung ké khai;
- Duy trI vic dáp irng các diêu kiin nêu trên trong su& qua trInh ho?t dng kinh
doanh và hoàn toàn chju trách nhim truó'c pháp, 1ut ye các diêu kin dã trinh
bay.!.
DOANH NGHIIP oE NGH!
(K), dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chtc vy)
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18. Thu tiic cp giy chfrng nhn dii diu kiin kinh doanh hot dng
the thao dôi vói mon Vö cô truyên, Vovinam
* TrInh tij thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chirngnhn dü diu kin kinh doanh
hoat dng the thao g11i 01 b ho sa dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trirc thuc trung uang hoc Sà Van hóa, The thao và Du ljch (Si Van hóa và
The thao) trong truông hçip dixçic üy quyên noi dang k da diem kinh doanh (Ca
quan cap Giây chrng nhn dü diêu kin).
- Trumg hcrp h so cn sra dôi, bô sung, Co quan cp Giy chiirng nhn
dü diêu kin thông báo trirc tiêp hoc bang van bàn nhüng ni dung can si:'ra dôi,
bô sung den doanh nghip trong thai han 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn ho
so,.
- Trong thai han 07 ngày lam vic, ke tir ngày nhn dü ho so theo quy
djnh, co quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin to chüc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chimg nhn dü diêu kiin.
Tmng hçp không cap, co quan cp Giy chithg nhn dü diu kin phài
trà lô'i bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so và trà kt qua duçc thirc hin tai tri sO' ca quan cp
Giây chtrng nhn dü diêu kin hoc qua duO'ng bu'u din, qua mng din tir.
* Cách thirc thrc hiên:
Np trirc tip t?i trV sO' hoc qua disO'ng bu'u din, qua mng din tr dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trçrc thuc trung rnmg hoc SO' Van hóa, The
thao và Du ljch (SO' Van hóa và The thao) trong trixO'ng hcxp dirçic iiy quyên fbi
dàng k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s ltrçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Dcm d nghj Cp giy chii'ng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng
the thao (Mu sO 02 tai Phi lic ban hânh kern theo Nghj dnh sO 106/2016/NDCP ngày 0 1/7/2016 ciia ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Ban torn tt tinh hlnh chuan b các diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mu sO 03 tai Phi 1iic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
(3) Bàn sao Giy chi.'rng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chüng chi, giy chirng nhn cüa nhân vien chuyen mon dôivO'i co sO' kinh doanh
hoat dng th thao thuc Danh mic hoat dng the thao bat buc CO hu&ng dan
tp luyn hoc co sO' kinh doanh hoat dng the thao mao hiêm.
- S lung h so: 01 (be).
* ThO'i han giãi quyêt:
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07 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so' theo quy djnh.
* Di tucYng thrc hin thu tic hành chinh: Doanh nghip.
* Ca quan thrc hin thu tçic hành chinh:
- Ca quan có thm quyn quyt djnh: Chü tch U' ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan trrc tiêp thirc hin TTHC: Si Van hóa, Th thao va Du ljchlS&
Van hóa và The thao.
* Kt qua thrc hin thu tVc hành chInh: Giy chrng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mâu don, mu tY khai:
- Dan d ngh cp giy chrng nhn du diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mu so 02 ti Phgl liic ban hânh kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
- Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Mu so 03 tai Phu 1ic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 61ND-CP ngày
01/7/20 16 cña ChInh phii quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu ccu, diu kin thi'c hin thi ttc hành chInh. *
(1)Casvâtcht
a) Ca s vt chit mon VO c truyn, mon Vovinam phãi dáp 1rng nhu'ng
yêu câu sau:
- San tp phâi b.ng phng, không tran truçit;
- Khoâng each an toàn tr san tp dn vt xung quanh it nht là 2,5m;
- Không gian tp 1uyn thoáng mat, ánh sang tir 150 lux tr& len;
- Co khu v11c v sinh, thay d, nai d d dung cá nhân cho ngui tip, có
tüi so ciru theo quy djnh cüa B Y tê;
- Co bang ni quy quy djnh nhng ni dung chu yu sau: Gi tp luyn,
dOi tuçing tharn gia tp luyn, các dôi tucmg không duçic tham gia tp luyn,
trang phic khi tharn gia tp 1uyn, các bin pháp dam bào an toàn khi tp luyn.
b) Tnthng hgp tp luyn vâ thi dâu mon VO c truyn, mon Vovinam
trong nha, khoãng each tr mt san den trân nhâ không thâp han 2,7rn.
(2) Trang thit bj
a) Trang thit b phiic v tp luyn di kháng bao gm: Mu bâo him, bao
rang, báo v h b, bang chân bâo v cô chân, bang tay bâo v khuu tay, quân
áo tp 1uyn, gang tay, áo giáp.
b) Trang thit bj thi du mon Vö cé, truyn, mon Vovinam theo quy dinh
cüa Lut thi dâu Vö cô truyên, LuQt thi dâu Vovinam.
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c) Các trang thit bj, diing c tap 1uyn và thi du là vu khI thô so phâi
thrçc quail 1 và s1r diing theo quy djnh cüa pháp lut.
(3) Mt d tp luyn
a) Mt d tp luyên trên san bão dam It nhât là 2,5m2/01 ngui tap.
b) Mi ngthi huó'ng dn tp 1uyn hucng dn không qua 40 ngui trong mt
buôi tip.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vói co so kinh doanh hot dng th thao thuc mt trong các truxng hgp:
- Cung cp djch v1i huóng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh m11c hoat dng th thao b&t
buc Co hung dn tp 1uyn. DanE mic hot dng the thao bat buc Co huóng
dn tp luyn do Bt tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phài có ngui hurng dn tp luyn th thao dáp üng mt trong các diêu
kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçip vi hot dng the thao
dàng k kinh doanh Co dang cap t1r cap 2 tth len hoc tuong duong;
+ Co bang cap ye chuyên ngành th dye, th thao tir bc trung cap trâ len
phü hcTp vOi hot dng the thao däng k kinh doanh;
+ DuçYC tp hun chuyen mon th thao theo quy dnh cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) Dôi vâi Ca si kinh doanh hoçtt dng th thao mo him phâi cO dü nhân
viên Chuyen mOn sau day:
- Ngui huóng dn tp luyn th thao dáp 'tirng mt trong the diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên phü hçp vi hott dng th thao
dang k kinh doanh Co dang cap tr cap 2 trâ len hoc tuang duong;
+ Co b&ng Cap v chuyên ngành th diic, th thao tr bc trung cap tth len
phü hcTp vâi hot dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Duçic tp hun chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa B trithng Bt
Van hóa, The thao và Du ljch.
- Nhán viên cfru h$.
- Nhân viên y tê' thit&ng try'c hocic van ban thOa thuçn vO'i cc' sO' y té gán
nhât dê so' c&u, cap thu ngzthi tham gia hogt d5ng the thao mio hiêm trong
tru'àng hcxp can thiêt.
* Can thpháp lj cja thi tyc hành chInh: *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc
tt'r ngày 0 1/7/2007.
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- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngây 26/6/2007 cña ChInE phü quy djnh
chi tiêt vâ hthng dan thi hành m5t so diêu cüa Lut The dc, The thao. Co hiu
1rc tir ngày 03/8/2007.
- Nghj dnh s 106/201 6/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInE phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1irc tü ngày 0 1/7/2016.
- Nghj dinh so' 142/2018/ND- CF ngày 09/10/2018 cia ChInh phi tha d'di,
bO sung m5t sO quy dinh ye diêu kin dáu tu' kinh doanh thuc phçim vi quán l
nhà nzthc cia Bç5 Van hOa, The thao và Du lich. Co hiu 1w tfc ngày 09/10/2018.
- Thông tu so 14/2018/TT-BVHTTDL ngày 09/3/2018 cüa B truông B
Van hóa, The thao vâ Du ljch quy dinE ye co' s& 4t chat, trang thiêt bi, và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vi mon VO cô truyên, mon Vovinam. Co hiu
lirc tui ngày 25/4/20 18.

* Phdn in nghiêng là n5i dung dwçic tha do2i, b sung
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Mu s 02
CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM
Bc 1p - Ttr do - Hnh phuic

BN BE NGH!
Cap Giay chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du ljch (Sâ Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong tmèng hçTp dixcic
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bng chQ in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
cap
do:
2. Giy chiing nhn dang k doanh nghip so:
ngày.... tháng.... näm..., dãng k thay dôi lan thir .... ngày .... tháng.... nàm
3. Da chi tru sâ chInh:
Fax:

Diênthoai:

.. Email:

Website:
4. Hç ten nguñ di din theo pháp 1ut:

Chrc danh:

Giii tinh:
Sinh ngây. ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

. Qu& tjch:

S the Can cuâc cong dan hoc Chiing minh nhân dan hoc H chiêu:
Ngày cp. ...../ ...../

Noi cp:

Noi däng k h khu thuing trü:
Ch a hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can ci'r vào các quy djnh hin hânh, d nghj cp Giy chig nhn dü diu
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
.. dé kinh doanh
hoat dng the thao
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) theo
quy djnh ti Nghj djITh sôlO6/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nAm 2016 cña
ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chp hânh nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim ye tInh chInh xác, trung thc cüa ni dung h so d nghj cap
Giây chmg nhn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
DI DIN THEO PHAP LUT CUA
DOANEI NGHI1P BE NGH!
dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chtc vi)
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Mu s 03
CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phuic

BAN TOM TAT
Tlnh hInh chuãn bi các diêu kin kinh doanh
(ghi ciii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph& . ./S Van
hóa, Th thao và Du 1ch (Si Van boa và The
thao) tinh, thành ph... (trong tnthng hcip duçic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh.j cp Giy chCrng nhn dü diu kiin (vMt bng ch in
boa):

- Dia chi tru sâ chinh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tinh hInh chun bj các diu kin kinh doanh . . .(ghi ci th hoat
(ten doanh nghip dê nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1. Nhân viên chuyên mon (trong truOng hçip phâi CO nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tai Nghj djnh so .. . ./201 6/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy dnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao):
- So hrçmg:
- TrInh d chuyên mon cüa trng nhân viên (dáp ü'ng quy djnh tai Diu 6 cüa
Nghj djnh s 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
2. Ca sâ vt chit, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh:
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Mo tá v co sô vat chit, trang thi& bj th thao, khu v1rc kinh doanh (dáp ü'ng
diêu kin quy djnh tai diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoân 2
và diem b khoãn 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7
nãm 2016 cüa Chinh phü quy dnh diêu kin kinh doanh boat dng the thao):
3. Tr xác djnh ngun tài chInh bão dam hoat dng kinh doanh:
Chñng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung ke khai;
- Duy tn vic dáp trng các diu kin nêu tren trong su& qua trInh hoat dng kinh
doanh và hoàn toàn chu trách thim tnthc pháp, 1ut ye các diêu kin dã tnmnh
bây./.
DOANH NGHIP BE NGH!
(K35, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chic vy)

142

19. Thu tiic cp giy chfrng nhn dü diêu kiin kinh doanh hot dng
the thao dôi vói mon Mo to nithc trên biên
* TrInh tu thrc hin:
- Doanh nghip d nghj cp giy chngnhn dU diu kin kinh doanh
boat dng the thao g1ri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thânh phô
trirc thuc trung ucmg hoc S Van hóa, The thao và Du ljch (S Van hóa và
The thao) trong trumg hçip dirçic üy quyên nai dang k) dja dim kinh doanh (Co
quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin).
- Trumg hçp h so cn sira di, b sung, Co quan cp Giy chCmg nhn dü
diêu kin thông báo tnrc tiêp hoc bang van bàn nh&ng ni dung c.n sira di, b
sung den doanh nghip trong thi hn 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn ho so.
- Trong thai han 07 ngày lam vic, k tü ngày nMn dü h so theo quy
djnh, Ca quan cap Giây chi'rng nhn di diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin,
cap Giây chirng nhn dü diêu kin.
Trung hgp không cap, co quan cp Gi.y chng nhn dü diu kin phãi
trà 1i bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so và trã kt qua duqc thc hin tai trii 5 Co quan cap
Giây chimg nhn dü diêu kin hoc qua duè'ng bun din, qua mng din tir.
* Cách thüc thuc hiên:
Np trirc tip tti tri sc hoc qua di.rng bun din. qua mng din tr dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uong hoc S& VAn boa, The
thao và Du ljch (Si VAn hóa và The thao) trong trumg hçip dixçc Uy quyên noi
dAng k dja diem kinh doanh.
* Thành phAn, s lucrng ht so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cp giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh boat dng
the thao (Mu so 02 tai Phgl içic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 cUa ChInh phü quy djnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng the
thao (Mu so 03 tai Phii lye ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chirng nh.n dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chi.ng chi, giây chüng nhn cüa nhân viên chuyên mOn dôi vâi co s kinh doanh
boat dng the thao thuc Danh mic boat dng the thao bat buc có hung dn
tp luyn hoc Co s& kinh doanh boat dng the thao mao hiem.
- S 1ung h so: 01 (bO).
* ThOi han giâi quyêt:
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07 ngày lam vic k tCr ngày nhn dii h sa theo quy djnh.
* Di tuçYng thirc hin thi t1c hành chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thirc hin thu tiic hânh chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt djnh: Chü tjch U' ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trrc tip thirc hin TTHC: S& Van hóa, Th thao và Du ljchIS
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu t1ic hành chInh: Giây chirng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mu dcrn, mu t1 khai:
- Dan d nghj cp giy chig nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu so 02 t?i Phii 1iic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the
thao).
- Bàn torn tt tInE hInh chun bj các diu kin kinh doanh hoat dng th thao
(Miu so 03 ti Ph 1iic ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInE phñ quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu ccu, diu kin thy'c hin thi tuc hành chinh. *
(1) Co sà vat chit
a) Vüng hot dng mô to nu'ó'c phài dáp img các yêu cu sau:
- Duçic xác djnh bang h thng phao neo, c dnh vj;
- Phao neo, c dinE vj có màu sac tuang phân vi rnàu nuOc và canE quan
môi trung dê de quan sat; khoàng cách gia các phao neo, cO' djnh vj nEiêu
nhât là 50m. Phao neo hInE câu; ththng kInh It nhât là 30cm; chat lieu du?c su
diing lam phao neo phái là các chat lieu không gay ô nhim mOi triRmg. C dnh
vj hInh ch nht, có klch thiió'c 25cm x 3 0cm;
- Co d sâu It nht là 2m, khOng cO dá ngm, rn san h, cong trinh trên
bien, khu vxc bãi tarn hoc chuO'ng ngi 4t khác;
- Khoãng cách tr mép nuO'c cüa b1i bin dn giri hn ngoài cüa vung hot
dng nhiêu nEat là 650m và den giO'i hn trong cüa yang hot dng it nhât là 60m.
b) Khoâng cách giüa cua ra, cua vao cüa mi bn bAi neo du phuo'ng tin
It nhât là 250m. Cua ra, cua vào cüa ben bãi neo du phuang tin phái có chiêu
rng It nhât là 06m.
c) Co khu vrc v sinh, thay d, nai d d dung cá nhân cho ngthi tip; có
tüi so' c1ru và các thiêt bj so cü'u, cap ciru ban dâu khác phü hçip vOl yeu c.0 tp
1uyn, biêu diên, thi dâu mon Mo to nuOc trên biên.
d) Co bang ni quy dugc dt 0 nhU'ng vj trI d nhn bi& trong khu virc
xuât phát, c1ra ra, cüa vào cüa ben bâi neo du.
144

Bang ni quy quy djnh nhffiig ni dung chü yu sau: Gi tp 1uyn; d&
tii'ng không dizçc tham gia tap luyn, thi dâu, biêu diên; trang phiic tp 1uyn,
thi dâu, biêu diên; bin pháp bâo dam an toàn khi tp luyn, biêu diên và thi dâu;
không duçic diêu khiên các phuong tin ra khói vüng boat dng dugc xác djnh
bang phao neo, c djnh vj và các quy djnh khác.
(2) Trang thit bj
a) Dng Ca cüa mô to nuc phãi có cong sut tInh bang sc ng1ra, phü h'p
vói thiêt kê k thuat cüa phrnmg tin.
b) Mo to ntthc khi dua vào hoat dng phài dat tiêu chun chit lucing, an
toàn k5 thuat và bâo v môi tm&ng theo quy djIih cüa pháp luat.
c) Thông tin lien lac và c1ru ht
- H thng thông tin bào dam yêu cu lien lac tir b phn diu hành và cru h
den các vüng hoat dng mO to nuóc;
- Tram quan sat bào dam quan sat &rcic toàn b vi1ng hoat dng mô to nuc;
- Co ca no ciru h; có It nht là 05 phao ciru sinh trên mt ca no ciu h;
- Bào dam mi ngithi có It nhât 01 áo phao.
(3) Mat d huàng dn tap luyn: Mi ngl.ri hng dn tap luyn huó'ng
dan không qua 01 nguôi trong mt lan tap.
(4) Nhân viên chuyên mon *
a D& vói Ca si kinh doanh hoat dtng th thao thuc mt trong các tnrông hc'p:
- Cung cp djch vi hithng dn tap luyn th thao;
- Kinh doanh boat dng th thao thuc Danh mic hoat dng th thao bt
buc có huó'ng dn tap luyn. Danh mi1c boat dng the thao bat buc có huó'ng
dn tap luyn do B trir&ng B Van boa, The thao và Du 1ch quy dnh.
Phâi có ngui hithng dn tap 1uyn th thao dáp rng mt trong các diêu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc van dng viên phü hp vâi boat dng th thao
dãng k kinh doanh có dang cap t& cap 2 trâ len hoc tuo'ng ducing;
+ Co bng cp v chuyên ngành th dçic, th thao tü bac trung cp tr& len
phü hp vi boat dng the thao dang k kinh doanh;
+ Dugc tap hun chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa B trithng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) D& vi ca si kinh doanh boat dng th thao mao him phãi có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- NguOi hng dn tap 1uyn the thao dáp ü'ng mt trong các diêu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc van dng viên phü hp vâi boat dng th thao
dãng k kinh doanh cO dAng cp tü cap 2 trâ len hoc tuang duang;
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+ Co bng cp v chuyên ngành th dic, th thao tr bc trung cp tri len
phü hcip vOi hot dng the thao dãng k kinh doanh;
+ Di.rçic tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B tnr&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- Nhán viên cthi /i5.
- Nhán viên y té' thw&ng trc hoc van ban thóa thun vó'i cci s& y té gán
nhát dé sd thu, cap cfru ngzthi tham gia hogt dng the thao mgo hiêm trong
tru'&ng hcrp can thiét.
* Can thpháp lj cia thz tyc hành chInh: *
- Lu.t th diic, the thao
tr ngày 0 1/7/2007.

so

77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc

- Nghj dinE s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInE phü quy dnh
chi tiêt vâ huó'ng din thi hânh mt so diêu ci:ia Lut The diic, The thao. Co hiu
h.rc tr ngây 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot &ng the thao. Co hiu içrc tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj dinh so' 142/2018/ND-cF ngày 09/10/2018 cia O'iinhphz tha dOi,
bO sung m5t sO quy djnh ye diéu kin dáu tu' kinh doanh thu5c ph gin vi quán lj
nhà nzthc cza Bó Van hda, The thao và Du lich. Có hiéu lu'c tui' ngày 09/10/2018.
- Thông tu séi 17/201 8/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2018 cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao và Du flch quy djnh ye ca s 4t chat, trang thiêt bj vâ tp
huân nhân viên chuyên mon dOi vó'i mon Mo to nuc trên biên. Co hiu lrc tr
ngày 29/4/20 18.

* Phan in nghiêng là ni dung du'ctc tha di, bO sung
Mu so 02
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cQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI1T NAM
Bc 1p - Tij do - Hinh phtic

BE NGH!

Cap Giy chthig nhn dii diêu kin kinh doanh hot dng th thao
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thánh ph& . ./Sô' Van
hóa, The thao và Du ljch (Sâ Van hóa và Th
thao) tinh, thânh ph... (trong truông hçp ducic
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chü'ng nhn dü diu kin (vit bang chü in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chtrng nhn dãng k doanh nghip s:
.do:
.. cp
ngày.... tháng.... nàm..., dang k thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... näm
3. Dia chi tru s chinh:
Diênthoai:

Fax:
. Email:

Website:
4. Hç ten ngu1i dii din theo pháp 1ut:

Chirc danh:

Giri tInh:
Sinh ngày ...../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cithc cong dan hoc Chimg mirth nhân dan hoc H chiu:
Ngày cp. ...../ ...../

Noi cp:

Nai dang k h khu thuàng trü:
Ch & hiên tai:
5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:
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6. Can cir vâo các quy djnh hin hânh, d nghj cp Giy chirng nhn di'i diu
.. dê kinh doanh
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
hot dng the thao
(ghi ci the hoat dng the thao kinh doanh) theo
quy dnh ti Nghj dnh sôlO6/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa
ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dung the thao.
7. Cam kt:
- Chip hành nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInE chInh xác, trung thirc cüa ni dung h so d nghj cp
Giây chtrng nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàrn
DI DIN THEO PHAP LUST CUA
DOANU NGHI1P BE NGH!
(, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chi'c vy)
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Mh so 03
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dic 1p - Tçr do - Hnh phüc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân bj các thêu kin kinh doanh
(ghi ciii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban rthân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du 1ch (Si Van hóa và Th
thao) tinh, thành pM... (trong truông hçip dugc
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh cp Giy chrng nhn dü diu kin (vit bang chü in
hoa):

-DiachitrusichInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

Email:

Sau day là torn tt tInh hinh chuân bj các diu kin kinh doanh . ..(ghi th boat
(ten doanh nghip dê nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chtrng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong tru&ng hçp phâi có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tai Nghj dnh sO .. . ./201 6/ND-CP ngày tháng näm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao):
- So hrçing:
- TrInh d chuyên mon cüa tmg nhân viên (dap rng quy djnh tai Diu 6 cüa
Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cia ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh boat dng the thao).
2. Co si 4t ch&, trang thiêt bj th thao, khu virc kinh doanh:
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Mo tã v co sâ vt cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dap irng
diêu kin quy djnlI ti diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoãn 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tr xác djnh ngun tâi chInh bâo dam hot dng kinh doanh:
Chi'mg tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thçrc cüa ni dung kê khai;
- Duy trI vic dáp i'rng các diu kin nêu trên trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh vâ hoàn toàn chju trách thim tru'ó'c pháp, 1ut ye các diêu kin dA trinh
bay.!.
DOANH NGHIEP BE NGH!
dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chz'c vi)
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20. Thu tiic cp giy chñ'ng nhn aü diu kin kinh doanh ho,t dng
the thao dôi vó'i mon Bong dá
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chirng nhn dü diu kiin kinh doanh
boat dng the thao gin 01 b ho so dê ngh den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trirc thuc trung rong hoc Si Van hóa, The thao và Du ljch (Si Van hóa và
The thao) trong tru'&ng hcip duçc üy quyên noi dang k dja dim kinh doanh (Co
quan cap Giây chrng nhn dü diêu kin).
- Trirô'ng hçip ho so can sira dôi, b sung, Co quan cp Gi.y chrng nhn dü
diêu kin thông báo trirc tiêp hoc bang vAn bàn nhu'ng ni dung cn süa dhi, b
sung den doanh ngbip trong thôi han 03 ngây lam vic, ke tir ngày nhn ho so'.
- Trong thai han 07 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so theo quy
dnh, co quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin to chic thâm djnh diêu kin,
cap Giây chimg nhn dü diêu kin.
Truông hcp không cap, co quan cap Giy chthig nhn dü diu kin phài
trà 1ô'i bang vAn bàn và nêu rô 1 do.
- Vic tip nhn h so và trà kt qua duçc thc hin tai trij si co quan cap
Giây chung nh.n dü diêu kin hoc qua duè'ng bun din, qua mang din tr.
* CáCh thirc thuc hiên:
Np trirc tip tai trçi s hoc qua duèng bun din, qua mg din tCr dn dn
Uy ban nhân dan tinE, thành phô trrc thuc trung uong ho.c S& VAn hóa, Th
thao và Du ljch (Si VAn hóa và The thao) trong trithng hçp dugc üy quyên noi
dAng k da diem kinh doanh.
* Thành phn, st luçing ho so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp giy ch'ng nhn dü diu kin kinE doanh boat dng
the thao (Mâu sO 02 tai Phi lc ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/NDCP ngây 01/7/2016 cüa Chinh phü quy dijnh ye diêu kin kinh doanh boat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tInh hmnh chun bj các diu kin kinh doanh boat dng th
thao (Mâu so 03 tai Phi 1ic ban banE kern theo Ngbj djnE sO 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/20 16 cüa ChInh phü quy djnE ye dieu kin kinh doanh boat dng the thao).
(3) Bàn sao Giy chü'ng nhn dAng k doanh nghip; bàn sao vAn bang,
chü'ng chi, giây ching nhn cüa nhân viên chuyên mOn dôi vâi co s kinh doanh
boat dng the thao thuc Danh mic boat dng the thao bAt buc có huó'ng dan
tp 1uyn hoc co' s& kinh doanh hoat dng the thao mao hiêm.
- S luçing h so: 01 (be).
* Thai han giài quyêt:
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07 ngày lam vic k tr ngáy nhn dñ h sa theo quy djnh.
* DM trnmg thrc hin thu tic hành chInh: Doanh nghip.
* Ca quan thrc hin thu tçic hành chInh:
- Ca quan có thm quyn quyt djnh: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.
- Ca quan tr1rc tip thrc hin TTHC: Sâ Van boa, Th thao vâ Du ljchIS
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tiic hành chinh: Giy chüng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mâu dan, mu t khai:
- Dan d ngh cp giy chüng nhn dñ diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 t?i Phçi lyc ban hành kern theo Ngh djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
- Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mâu so 03 ti Pliçi içic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu cdu, dku kiên thu'c hiên thi tuc hành chmnh: *
(1)Casvâtcht
a) Mt san bang phAng và duqc phü bang rnt trong các chat 1iu sau: Co tr
nhiên, CO nhân tao, dat nn, cat mjn, san go, chat déo tong hçp, chat nhira tong hçp.
b) Mt san và dithng bao quanh san không có chuOng ngi vt và các vt
lieu d gay chân thuang; dithng bao quanh san không cao han mt san, nêu cao
han phãi dugc phü bang chat 1iu an toàn.
c) Khoàng cách tü durng biên dpc, biên ngang cüa san dn hang rào, khán
dâi hoc san lien kê It nhât là 2,5m.
d) San bong dá lin k nhà 0', cong trInh cong cong, duông giao thông
phâi có hang rào hoc lu0'i chän bao quanh san cao It nhât là 05th.
d) Báo dam d chiu sang trên san It nhât là 150 lux.
e) Tmg h?p có tung tp st cAu môn, tir0'ng tp süt can mon có chiu rng
It nhât là 05m, chiêu cao It nhât là 2,5m và phài dixqc lam bang vt 1iu ben chàc.
g) Co tüi sa ciru theo quy djnh cüa B Y tê.
h) Co khu vrc v sinh, thay trang phic cho ngu0'i tham gia tp luyn và
thi dâu mon Bong dá.
1) Co bang ni quy bao gOm nh€tng ni dung chü yeu sau: Gi0' tp luyn;
dôi tuçmg tham gia tp luyn; các dôi tugng không dugc tham gia tp 1uyn;
trang phc khi tham gia tp 1uyn; các bin pháp bão dam an toàn khi tp luyn.
(2) Trang thit bj
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a) Trang thit bj tp 1uyn
- Khung cu mon duçc lam bang mt trong các chit 1iu sau: Kim 1oi, g
hoc chat dêo tong hçip, bào dam kIch thuóc theo quy djnh cüa Lut thi dâu
bong dá. Ct câu mOn trôn, không gay nguy hiêm cho ngui tp 1uyn, thi dâu
bong dá.
- Bong có kIch thixc và tr9ng 1uçng theo quy djnh cüa Lust thi dAu bong dá.
b) Trang thit bj thi du mOn Bong dá phãi bào dam theo quy djnh cüa
Lust thi dâu Bong dá.
(3) Mt d tp 1uyn: Mt d $p 1uyn trên san bong dá bâo dam it nht
25m21ngu6'i tap.
(4) N/ian viên chuyên mon *
a) Dêi vói ca s kinh doanh hot dng th thao thuc mt trong các tnrô'ng hçp:
- Cung cp djch vi.i huàng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh m1c hot dng th thao bt
buc có huâng dan tp 1uyn. Danh mic hot dng the thao bat buc có huóng
dn tp 1uyn do B tmng B Van boa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phài có ngui huàng dn tp 1uyn the thao dáp 1rng mt trong các diêu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçip vâi hot dng th thao
dang k kinh doanh có dáng cap ti't cap 2 tr len hoc ti.rang ducing;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tr bc trung cp tr len
phü hcip vâi hott dng the thao dãng k kinh doanh;
+ Duçic tp huk chuyên mOn th thao theo quy djnh cüa B tru&ng B
Van boa, The thao và Du ljch.
b) Di vO'i cci sâ kinh doanh hot dng th thao mo him phãi có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- NguO'i hithng dn tp 1uyn th thao dáp iirng mt trong các diêu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçip vth hot dng th thao
däng k kinh doanh có däng cap tr cap 2 tth len hoc tuo'ng duang;
+ Co b&ng cp v chuyên ngành th dic, th thao tr bc trung cp trâ len
phü hçip vói hot dng the thao dang k kinh doanh;
+ Dugc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B triRing Bô
Van hóa, The thao và Du 1ch.
- N/ian viên thu ho.
- Nhân viên y té' thzthng try'c hoc van ban thóa thucn vó'i cci so' y té' gcn
nha't dé so' c&u, cá'p thu ngu'ài tham gia hogt dç5ng the thao mgo hiém trong
tru'&ng hcip ccn thiêt.
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* Can ct'pháp l cza thi'i tyc hành chInh: *
- Lut th duc, th thao so 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc
tir ngày 0 1/7/2007.
- Nghj dnh s 1 12/2007/ND-CP ngây 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt và hiirng dn thi hãnh mt so diêu cüa Lut The diic, The thao. Co hiu
1irc tr ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phii quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu lirc tt ngày 01/7/2016.
- Nghj djnh s 142/2018/ND-CP ngây 09/10/20 18 cüa ChInE phü si'ra di,
bô sung mt so quy djnh ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quán 1
nhà nithc cüa B Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu 1irc tr ngày 09/10/20 18.
- Thông tu s 18/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018 cña B truô'ng B
Van hóa, The thao và Du lich quy dnE ye co' s& 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vói mon Bong dá. Co hiu 1irc tü ngãy
15/5/2018.

* Phn in nghiêng là n5i dung du'çrc sz'a di, bó sung
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Mu s 02
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tur do - Hinh phñc

i0'N BE NGH!
Cp Giy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh hoit dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành pM.../Si Van
hóa, Th thao và Du ljch (Sá Van hóa và The
thao) tinh, thành pM... (trong tru'èng hçip duçic
ñy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giy chüng nhn dü diu kin (vit bang chü' in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tat (nu có):
.do:
. cap
2. Giy chmg nhn dang k doanh nghip so:
ngày.... tháng.... näm..., dãng k thay dôi lan thu .... ngáy .... tháng.... nàm
3. Dia chi tru si chInh:
Fax:

Diênthoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten ngithi di din theo pháp lut:

Chuc danh:

Giâi tInh:
Sinh ngây ...../ . . . ./ .....Dan tc:

QMc tjch:

S the Can cuc cong dan hoc Chung minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày cp. ...../ ...../

Ncii cp:

Ncii dang k) h khu thuè'ng trü:
Ch a hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can ci'r vâo các quy dnh hin hânh, d nghj cp Giy chirng nhn dü diu
.. dê kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi c the hot dng the thao kinh doanh) theo
hott dng the thao
quy djnh tai Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa
Chinh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam két:
- Chp hành nghiêm chinh các quy dijnlTl ciia pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInE chInh xác, trung thrc cüa ni dung h sa d nghj cp
Giây chmg nEn dñ diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nàrn
DI DI1N THEO PHAP LU4LT CUA
DOANTI NGHI1P BE NGH!
(K3, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chi'cc vy)
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Mâu so 03
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tçr do - Hinh phñc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân hi các diêu kin kinh doanh
(ghi ciii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinE, thành pM.. ./Sá Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành pM... (trong tnrè'ng hç'p ducic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh cp Giy chCrng nhn dü diu kin (vi& bang chü in
hoa):

- Dia chi tru sâ chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tinh hInh chun bj các diu kin kinh doanh . . .(ghi ci th hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chtrng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nlhân viên chuyên mon (trong trithng hcip phâi có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh ti Nghj djnh so .. . ./201 6/ND-CP ngày tháng näm 2016 cüa Chinh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hott dng the thao):
- So luçmg:
- TrInh d chuyên mon cCia tmg nhân viên (dap 1mg quy djnh ti Diêu 6 cüa
Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü quy
dinE diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. Ca s vt cht, trang thit bj th thao, khu v11c kinh doanh:
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Mo tã v cci s& vt chit, trang thit bj th thao, khu v1rc kinh doanh (dáp rng
diêu kin quy djnh ti diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoân 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tir xác djnh ngun tài chinE bâo dam hot dng kinh doanh:

Chüng tôi cam kt:
- Chu trách nhim v tInE chInE xác, trung thçrc ciLia ni dung kê khai;
- Duy tn vic dáp tng các diu kin nêu trên trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh và hoàn toân chju trách nhim tnróc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trinh
bay.!.
DOANH NGHI]P BE NGH!
(Kj, dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, chtc vy)

158

21. Thu tIIc cp giy chü'ng nhn dü diêu kin kinh doanh hot ang
the thao dôi vó'i mon Quân vot
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chiimgnh.n dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao gü'i 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thânh phô
tryc thuc trung uo'ng hoc Sà Van boa, The thao vâ Du ljch (Si Van hóa và
The thao) trong trung hop duqc üy quyên noi dàng k dja diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chimg nhan dU diêu kin).
- Trung hop h so can sra dôi, bô sung, Co quan cap Giây chirng nhn
dü diêu kin thông báo ti-crc tiêp hoc bang van bàn nhttng ni dung can süa dôi,
bô sung den doanh nghip trong thai hn 03 ngày lam vic, kê tr ngày nhn ho
so.
- Trong thi han 07 ngày lam vic, kê tiir ngày nhn dü h so theo quy
djnh, Ca quan cap Giây ch(rng nhn dü diêu kin to chtrc thâm djnh diêu kiên,
cap Giây chüng nhn dü diêu kin.
Trumg hop không cap, co quan cp Giy chüng nhn dü diu kin phâi
trà 10'i bang van bàn và nêu rô 1 do.
- Vic tip nhn h so và trà k& qua duçc thirc hin tai tri SO CO quan cap
Giây chi'rng nMn dü diêu kin hoc qua du0ng bru din, qua mng din t1r.
* Cách thiirc thuc hiên:
Np trirc tip t?i trti s hoc qua duO'ng buu din qua mng din tr dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô ti-crc thuc trung uang hoc S Van hóa, The
thao và Du ljch (S& Van hóa và The thao) trong trung hop ducic üy quyên noi
dang k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçmg h so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cp giy chimg nhn dü diu kin kinh doanh boat dng
the thao (Mâu so 02 tai Ph 1ic ban hành kern theo Ngh djnh sO 106/2016/NDCP ngày 0 1/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn tt tinh hInh chun bi các diu kin kinh doanh boat dng th
thao (Mâu sO 03 tai Phii 1c ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cña ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh boat dng the
thao).
(3) Bàn sao Giy chirng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chü'ng chi, giây chüg nhn cüa nhân vien chuyen mon dôi vâi co s kinh doanh
hoat dng the thao thuc Danh mic boat dng the thao bat buc có huóng dn
tp 1uyn hoc co s& kinh doanh boat dng th thao mao hiem.
- S luçing h so: 01 (be).
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* Thôi hn giâi quyêt:
07 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so theo quy djnh.
* Di tucmg thirc hin thu tiic hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thu tic hành chInh:
- Co quan có thrn quyn quy& djnh: Chñ tjch U' ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trirc tip thrc hin TTHC: S Van hóa, The thao và Du lch/Sci
Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Giy chimg nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cp tinh quy djnh.
* Ten mu don, mu tY khai:
- Dcm d nghj cp giy chü'ng nhn dü diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu so 02 ti Phii lijc ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP
ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
- Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mu so 03 tai Phii lic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày
0 1/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
* Yêu ccu, diu kin thi!c hin thz tyc hành chmnh: *
(1) Co s 4t cht, trang thi& bj tp luyn
a) M.t san phng, không trcm tru9't, có d dc thoát nithc và dugc phü
bang son, cô, dat nn hoc chat lieu tong hgp.
b) San don có chiu dài là 23,77m; chiu rng là 8,23m. San dôi có chiêu
dài là 23,77m; chiêu rng là 10,97m.
c) Lithi chn bong bao quanh san, bào darn khoàng each tir mép biên
ngang den liiäi chãn It nhât là 4rn và khoãng cách tii mép biên d9c den kri chän
It nhât là 3m.
d) D chiu sang trên san bào dam tr 1 50Lux trô' len.
d) Co tüi so clru theo quy djnh cüa B Y t; cO khu vlrrc v sinh, thay d
và noi cat giü do dung cá nhân.
e) Co bang ni quy quy dnh nhttng ni dung chü yu sau: Gi tp luyn; di
tuong không dtrçc tham gia tp luyn; bin pháp bâo darn an toàn khi tp 1uyn.
(2) Co s& 4t cht, trang thi& b thi du
a) Thrc thin theo quy djnh t?i các dim a, b, c, d và d miic (1) neu trén.
b) Co gh tr9ng tài, bang dim và dirng cii dy nuOc.
c) Tnthng hçp san thi du có mái che, chiu cao tr mt san dn dim thp
nhât cüa mái che It nhât là 9m.
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(3) Mt d hithng dn tp 1uyn
Mi ngtthi hu&ng dn tp 1uyn hrncng dn không qua 12 ngtii trong 01
buôi tip.
(4) N/ian viên chuyên mon *
a) Di vri ca s kinh doanh hot dng th thao thuc mt trong các tnrông
hçip:
- Cung cp djch vi hithng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hot dng th thao thuc Danh mic hot dng th thao bt
buc có hurng dn tp 1uyn. Danh mic hot dng the thao bat buc CO hithng
dan tp 1uyn do Bô trix&ng B Van boa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phài có nguii huO'ng dn tp 1uyn th thao dáp rng mt trong các diêu
kiên sau:
+ Là hun luyên viên hoc 4n dng viên phü hçp vói hoit dng ih thao
dàng k kinh doanh có dang cap tr cap 2 tr ên hoc tuong di.wng;
+ Co bang cp v chuyên ngành th dçic, th thao tr bc trung cp tri len
phü hcTp vói hoat dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Dugc tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trithng B
Van boa, The thao và Du ljch.
b) Di vci co s& kinh doanh hot dng th thao mo him phài có dü nhân
viên chuyên mOn sau day:
- Ngu?ñ htthng dn tp 1uyn th thao dáp irng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun luyn viên hotc 4n dng viên phii hçp vOi hot dng th thao
däng k kinh doanh có däng cap t1r cap 2 tri len hoc tuung diicrng;
+ Co bang c.p v chuyên ngành th dçic, th thao tir bc trung cp trO' len
phU hçip v1i hot dng the thao däng k kinh doanh;
+ Duçc tp huk chuyên mon th thao theo quy djnh ciia B trcr&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- N/ian viên c&u hç5.
- Nhdn viên y tê' thu'ô'ng trt'c hoc van ban thóa thun vó'i Ca' sà y te' gcn
nhát dê so' ci'nt, cap ct'u ngu'ài tham gia hogt dng the thao mgo hiém trong
trtrô'ng hcrp can thiêt.
* Can c&pháp lj cia thz tyc hành chInh: *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu lirc
tfx ngày 0 1/7/2007.
- Ngh djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 ci1a ChInh phü quy djnh
chi tit và huó'ng din thi hành mt so diêu cüa Lust The dic, The thao. Co hiu
1irc tü ngày 03/8/2007.
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- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1rc tü ngày 01/7/2016.
- Nghj djnh so' 142/2018/ND-CF ngày 09/10/2018 cia chmnhphz tha dOi,
bO sung mt sO quy djnh ye diêu kin ddu tzr kinh doanh thuc phgm vi quán l3
nhà nzthc cza Bó Van hóa, The thao và Du itch. Co hiu iy'c tz ngày 09/10/2018.
- Thông tu sé 19/2018/TT-BVHTTDL ngày 20/3/2018 cüa Bô tru&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye cc s 4t chat, trang thit bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vi mon Quân vçTt. Co hiu 1ic tr ngày
15/5/20 18.

* Phan in nghiêng là ni dung dwc"c tha di, b sung
162

Mãu s 02
CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM
Bic Ip - Tr do - Htnh phiic

DON BE NGH
Cap Giãy chfrng nhn dü diêu kiin kinh doanh hot dng th thao
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành phô. ../S Van
boa, The thao và Du ljch (Sâ Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong truO'ng hçip dugc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bng chit in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vi& tt (nu có):
.do:
. cp
2. Giy chirng nhtn dang k doanh nghip s&
ngày.... tháng.... näm..., dAng k thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... nàm
3. Dja chi tri sâ chinh:
Fax:

Diênthoai:

. Email:

Website:
4. Hc ten nguOi dai din theo pháp 1ut:

Chrc danE:

Giâi tinh:
Sinh ngày....../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can crnc cong dan hoc Chirng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày câp....../ ...../

Nai cap:

Ncii dAng k h khu thuing trü:
Ch

a hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hoat dng th thao:

6. Can cü vào các quy djnh hin banE, dê nghj cap Giây chirng nh.n dü diêu
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
.. dê kinh doanh
hoat ding the thao
(ghi ci the hoat dng the thao kinh doanh) theo
quy djnh tai Ngh dnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 11am 2016 cüa
ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao.
7. Cam kt:
- Chip banE nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh boat dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInE chInE xác, trung thirc cüa ni dung h so d nghj cp
Giây chüng nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
B4J DI1N THEO PHAP LUJT CUA
DOANH NGHIP BE NGHJ
(, dóng dá'u, ghi r5 hQ ten, chic vu)
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Mãu s 03
CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuân hi các diêu kiên kinh doanh
(ghi ciii the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gUi: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./Si Van
hóa, Th thao và Du 1ch (Si Van hóa và Th
thao) tinh, thành pM... (trong truèng hçp duçc
üy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chCrng nhn dü diu kin (vit bang chü in
hoa):

- Dia chi tru sâ chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website

. Email:

Sau day là torn tt tInh hinh chun bj các diu kin kinh doanh . . .(ghi c11 th hoat
(ten doanh nghip dê ngh cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chimg nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong tru&ng hçip phái có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tti Nghj djnh so ..../2016/ND-CP ngày tháng nàm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So lucmg:
- Trinh d chuyên mon cüa trng nhân viên (dáp 11ng quy djrIh ti Diu 6 cüa
Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. Ca si vt chit, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh:
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Mo tâ ye co s vt chat, trang thiêt bj the thao, khu virc kinh doanh (dáp rng
diêu kin quy djnh ti diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoãn 2
và diem b khoân 3 Dieu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao):
3. Ti,r xác dnh ngun tài chIrth bâo dam hoit dng kinh doanh:

Chüng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chinh xác, trung thirc cüa ni dung ke khai;
- Duy tn vic dáp rng các diu kin nêu tren trong su& qua trInh hoat dng kinh
doanh và hoàn toân chju trách nhim tnthc pháp, 1ut ye các diêu kin dã trInh
bay.!.
DOANTI NGHI1P BE NGHJ
(Ky, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chüv vt)
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22. Thu tic cp giy chfrng nhn dü diêu kin kinh doanh hot ding
the thao dôi vói mon Patin
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chthìg nhn dU diu kin kinh doanli
hoat dng the thao gCri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trirc thuc trung uo'ng hoc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch (S& Van hóa và
The thao) trong trueing hçip duçic üy quyên nai dang k dia diem kinh doanh (Co
quan cap Giây chrng nhn dü diêu kin).
- Tnthng hçip h so cn sira di, b sung, co quan cp Giy chirng nhn dü
diu kin thông báo trçrc tiêp hoc bang van ban nhüng ni dung can sira dôi, bô
sung den doanh nghip trong thi hn 03 ngày lam vic, ke tr ngày nhn ho so.
- Trong thai han 07 ngày lam vic, ke tr ngay nhn dü h so theo quy
djnh, co quan cap Giây chü'ng nhn dü diêu kin to chic thâm dnh diêu kin,
cap Giây chirng nhri dü diêu kin.
Tru&ng hgp không cap, co quan Cap Giy chüng nhan dü diu kin phâi
trà 1i bang van bàn và nêu rO 1 do.
- Vic tip nhn h so và trá k& qua duc thirc hin tai trii s co quan Cap
Giây ch(rng nhn dü diêu kin hoc qua duèng buu din, qua mng din t1r.
* Cách thrc thuc hin:
Np tnrc tip tai tri1 si hoc qua dumg buu din qua mng din tcr dn dn
Uy ban nhân dan tinE, thành phô trirc thuc trung wing hoc Sâ Van hóa, The
thao và Du ljch (S& Van hóa và The thao) trong truông hçip dUçYC üy quyên fbi
dang k dja diem kinh doanh.
* Thành phn, s luçing h so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj Cap giây chixng nhn dü diu kin kinh doanE hoat dng
the thao (Mu sO 02 tai Ph içtc ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6/NDCP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Bàn torn t& tInh hInh chu.n bj các diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mâu sO 03 ti Ph liic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/ND-CP ngày
0 1/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye dieu kin kinh doanh hoat dng the thao).
(3) Bàn sao Giy chtng nEn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chüg chi, giây chng nhn cüa nhân vien chuyen mon dOivâi ca s kinh doanE
hoat dng the thao thuc Danh mic hoat dng the thao bat buc có hung dan
tp luyn hoc co sâ kinh doanE hoat dng the thao mao hiem.
- So lugng h so: 01 (be).
* Thii han giâi quyêt:
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07 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so theo quy djnh.
*

Dôi tuçlng thirc hin thu tçc hành chInh: Doanh nghip.

*

Co quan thirc hin thu tçic hânh chInh:
Co quan có thm quyn quyt djnli: Chü tjch U ban nhân dan cp tinh.

-

Co quan tr?c tip thuc hin TTHC: S Van hóa, Th thao và Du
VAn hóa và The thao.
-

*

K& qua thçrc hin thii tiic hành chInh: Giy chirng nhn.

*

L phi: Do Hi dng nhân dan cap tinh quy djnh.

*

Ten mu don, mu tô khai:

ljchlSà

Dan d nghj cp giy chirng nhn du diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 t?i Phii lic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6IND-CP
ngày 01/7/2016 cña ChInh phñ quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the
thao).
-

Bàn torn tat tmnh hmnh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mu so 03 t?i Phi liic ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa Chinh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
-

*

Yêu ccu, diu kiên thu'c hién thz tic hành chInh:

*

(1)Cosyvâtcht
a) Hoat dng tp 1uyn và thi du mon Patin trong nhà, trong san tp phài
dáp t'rng nhthig yêu câu sau day:
-

Din tIch san phái tr 300m2 tth len;

B mt san bang phng, dc tru9't và mô hInh chuOng ngi vt phãi
nhAn, không tron truçYt; dôi vó'i dôc trilçxt, mO hInh chuóng ngi 4t và các góc
cnh phài dugc x'~ l dung k thut thiêt kê chuyên dung và duc trang bj bào
hiêm dê báo darn an toàn, không gay nguy hiêm cho ngui tp luyn;
-

Khoàng cách tr mt san dn trn nhà: Di vói san bng phng, khoãng
cách tü mt san den trân nhà it nhât là 3,5m. Dôi vói san có dôc truçYt và mô
hInh chithng ngi 4t, khoàng cách tr dinh dôc diem cao nEat cüa chuóng ngi
vat den trân nhà It nhât là 04m;
-

-

Không gian tp 1uyn phài bào dam thông thoáng, ánh sng tir 150 lux tth len;

Co khu virc v sinh, thay d& no'i d d dung cá nhân cho ngui tip; cO
tüi so ci'ru theo quy djnh cua B Y tê;
Co bang ni quy quy djnh nh&ng ni dung chü yêu sau: Gi tp 1uyn
các dôi tuçmg không dugc tham gia tp luyn, trang phiic, thiêt bj khi tham gia
tp luyn, các bin pháp bão dam an toàn khi tp luyn.
b) Hot dng tp luyn và thi dâu mOn Patin ngoài tthi phãi thirc hin theo
quy djnh nhu sau:
-

-

-

Din tIch san phAi tr 300m2 tri len;
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- B mt san bang phng, dc tri.Ict và mô hInh chithng ngi vt phãi
nhän, không trcm truçit; dôi vi dôc truyt, rnô hmnh chuóng ngi vt và các góc
cnh phãi ducic xir 1 dung k thut thiêt kê chuyên dung và dugc trang bj báo
hiêm dê bào dam an toàn, không gay nguy hiêm cho ngui tp 1uyn;
- Không gian tp 1uyn phài bào dam thông thoáng, anh sang tir 150 lux tri len;
- Co khu virc v sinh, thay d& no'i d d dung cá nhân cho ngui tip; có
t1ti so cru theo quy djnh cüa B Y tê;
- Co bang ni quy quy djnh nhüng ni dung chü yêu sau: Gi tp luyn
các dôi tucmg không duçc tham gia tp 1uyn, trang phic, thiêt bj khi tham gia
tp luyn, các bin pháp bâo dam an toàn khi tp 1uyn.
c) Hot dng biu din mon Patin phài thirc hin theo quy djnh nhu sau:
- B mt san bang phng, dc truçt và mô hInh chrn.rng ngi 4t phãi
nhán, không tron truçt; dôi van dôc tru9't, rnô hmnh chuó'ng ngi 4t Va CC góc
canh phâi duqc xir l ditng k thut thiêt kê chuyên dung và ducc trang bj bào
hiêm dê bào dam an toàn, không gay nguy hiêm cho ngi.thi tp luyn;
- Khoàng cách tü mt san dn trân nhà: DM vani san b&ng phng, khoàng
cách tr mat san den trân nhà it nhât là 3,5m. Dôi vOi san có dôc truot và mô
hInh chithng ngi 4t, khoâng cách tiir dinh dôc diem cao nhât cüa chuó'ng ngi
vat den trân nhà It nhât là 04m;
- Không gian tp 1uyn phãi bão dam thông thoáng, ánh sang ttr 150 lux tth len;
- Co khu vrc v sinh, thay d& noi d d dung cá nhân cho nguani tap; có
tii so cthi theo quy djnh cüa Bô Y tê;
- Co bang ni quy quy djnh nh&ng ni dung chü yêu sau: GR tp luyn
các dôi tuçmg không duçic tham gia tp luyn, trang phc, thiêt bj khi tham gia
tp luyn, các bin pháp bào dam an toàn khi tp 1uyn.
(2) Trang thit bj
a) Trang thit bj tp luyn và biu din
- Tam lot khüy tay;
- Tam lot dâu gôi;
- Müdôidâu;
- Giày truçlt phài dáp üng nhUng yêu cu sau day:
+ Than giày chic chin, ôm chân, không lông leo, khOng bj nghiêng, vço qua
45°, có khóa chäc chin, lot trong cüa giày phâi em, thông thoáng;
+ BanE xe cao su, có d dan hi, 02 vông bi cho mt bánh xe vani vông
dm & giUa, không sir diing 1oi mt triic;
+ Khung dO và 1p banE cüa giày (Frames): Bang hçp kim nhôm (Alu) CO
d c1rng trên 5000, có d dày không nhO hon 01 mm hoc bang nhira có d dày
không nhO hon 02 mm.
169

b) Trang thit bj thi du mon Patin phài bâo dam theo quy djnh cüa Lut
thi du Patin hiên hành.
(3) Mt d hurng din tp 1uyn
a) Mt d tp 1uyn trên san bâo dam it nht 05m2/0 1 ngt.thi t.p.
b) M& hithng dn viên hithng dn không qua 20 ngithi trong mt bui tap.
(4) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vâi ca si kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các tnJmg hçip:
- Cung cp djch v huóng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh boat dng th thao thuc DanE mvc hoat dng th thao bt
buc cO huó'ng dan tp 1uyn. Danh m1c hoat dng the thao bat buc có hithng
din tp 1uyn do B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh.
Phâi có ngu'?ñ hithng dn tp 1uyn th thao dáp 1rng mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçip vri hoat dng th thao
däng k kinh doanh cO dang cap tr cap 2 tr& len hoc tuo'ng duo'ng;
+ Co bng cp v chuyên ngành th dçtc, the thao tü bc trung cp tth len
phü hqp vói hoat dng the thao dàng k,2 kinh doanh;
+ Duçc tp hun chuyên mon the thao theo quy dnh cüa B truô'ng Bô
Van boa, The thao và Du ljch.
b) fMi vâi co s kinh doanh hoat dng th thao mao him phãi có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- Nguii huó'ng dn tp 1uyn th thao dáp i'rng mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc 4n dng viên phü hçp vâi hoat dng th thao
dang k kinh doanh có dang cap tr cap 2 tr len hoc thong ducmg;
+ Co bng cp v chuyên ngành th dçic, th thao tü bc trung cp tr& len
phü hçp vri hoat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Duqc tp huk chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B triz&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
- Nhán viên cthi ho.
- N/ian viên y té' thu'ô'ng trtc hoc van ban thOa thu2n vó'i cci sO' y tê' gcn
nhát dé so' cthi, cap ci'ai ngu'ài tham gia hogt dç5ng the thao mgo hiêm trong
trithng hcip can thiêt.
* Can ci'pháp l3 cia th2 tc hành chInh: *
- Lut th diic, th thao so 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1rc
tü ngày 0 1/7/2007.
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- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa Chinh phü quy djnh
chi tiêt và hithng dn thi hành mt so diêu cüa Lut The diic, The thao. Co hiu
1irc tü ngày 03/8/2007.
- Ngh dnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1irc ti'r ngây 01/7/2016.
- Nghf dinh so' 142/2018/ND-CF ngày 09/10/2018 cza C'hInhphi tha di,
bó sung mç5t sO quy djnh ye diéu kin dáu tit kinh doanh thuç5c phgm vi quán l
nhà nzthc cza B5 Van hóa, The thao và Du lich. Co hiu ly'c tir ngày 09/10/2018.
- Thông tu so 20/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/4/20 18 cüa Bô trithng BO
Van boa, The thao và Du ljch quy djnh ye co sâ 4t chat, trang thit bi. và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vi mon Patin. Co hiu içrc tr ngày 15/5/2018.

* Phá'n in nghiêng là ni dung duçic tha di, bd sung
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Mu s 02
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phuic

BON BE NGH
Cp Giy chfrng nhn thi diu kin kinh doanh hot dng th thao
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thânh ph&../Sà Van
hóa, Th thao và Du ljch (Sá Van boa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong tmng hgp dizc'c
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghi. cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bng chQ' in hoa):

Ten giao djch (nu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giây chirng nhn däng k doanh nghip s:
.do:
. c.p
ngày.... tháng.... nãm..., dãng k thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... nàm
3. Dia chi tru sà chInh:
Diênthoai:

Fax:

Website:

.. Email:

4. Hç ten ngui dai din theo pháp 1ut:
Gii tInh:

Chuc danh:

Sinh ngày. ...../ .. . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cithc cong dan hoc Chü'ng minh nhân dan hoc H chiu:
Ngãy cp. ...../ ...../

Ncii ctp:

Nai dãng k h khu thithng trii:
Ch & hiên tai:
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5. Da dim kinh doanh boat dng the thao:

6. Can cur vào các quy dnh hin hành, d nghj cp Giy chirng nhn dü diu
.. dê kinh doañh
kin kinh doanh boat dng the thao cho doanh nghip
(ghi ciu the boat dng the thao kinh doanh) theo
hoat dng the thao
quy d1I1JJ tai Ngh djnh sôlO6/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa
Chinh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao.
7. Cam k&:
- Chip banE nghiêm chinE các quy dnh cüa pháp 1ut v kinh doanh boat dng
the thao;
- Chju trách nhim v tInh chInE xác, trung thrc cüa ni dung h so d ngh cp
Giây chuing nEn dü diêu kin kinb doanh boat dng the thao./.
, ngày ......thcng.... náin
BA! DIN THEO PHAP LUJT CUA
DOANH NGHIP BE NGH!
(K), dóng dd'u, ghi rô hQ ten, chz,'c vy)

Mu s 03
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phñc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuãn bj các diêu kin kinh doanh
(ghi cij th hot ding th thao kinh doanh)
KInh gfri: TiJy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du ljch (Si Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong truè'ng hgp duçic
ñy quyn)

- Ten doanh nghip d nghj cp Giy chüng nhn dñ diu kin (vit bang chtr in
hoa):

- Dja chi trçi si chInh:
Diênthoai:
Website

Fax:
Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh .. .(ghi ci th hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chtthg nhan dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhan viên chuyên mon (trong triiOng hgp phái cO nhân viên chuyên mon theo
quy djnh t?i Nghj dnh so . . . ./201 6/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So luçmg:
- TrInh d chuyên mon cüa tirng nhân viên (dap iimg quy djnh tai Diu 6 cüa
Nghj dnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. CG s vt cht, trang thit bj th thao, khu vise kinh doanh:
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Mo tâ v ca sâ vt cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dáp ig
diêu kin quy djnh tai diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoân 2
và diem b khoán 3 Diêu 7 cüa Ngh dnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
11am 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):

3. Tir xác djnh ngun tài chInh bâo dam hot dng kinh doanh:

Chüng tôi cam k&:
- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thirc cüa ni dung ké khai;
- Duy trI vic dáp t'rng các diu kin nêu trên trong su& qua trInh hot dng kinh
doanh và hoàn toàn chju trách nhirn trtxóc pháp, 1ut ye các dieu kin dã trmnh
bay.!.
DOANH NGHIP BE NGH!
(Ky, dóng cMu, ghi rô hQ ten, chi'c vy)
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23. Thu tiic cp giy chü'ng nhn dii diu kin kinh doanh hoit dng
the thao dôi vOi mon Ln biên the thao giãi trI
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d ngh cp giy chngnhn dñ diu kin kinh doanh
hot dng the thao giri 01 b ho so' dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô
trirc thuc trung ucmg hoc S& Van boa, The thao và Du ljch (S& Van hóa và
The thao) trong tnthng hçip duqc üy quyên noi dang k dja diem kinh doanh (Co
quan cp Giây chü'ng nhn dñ diêu kin).
- Tnrè'ng hç'p h so cn sCm d&, b sung, co quan cap Giây chimg nhn dü
diu kin thông báo trirc tiêp hoc bang van bn nhQngni dung can sCra dôi, bô
sung dn doanh nghip trong thè'i hn 03 ngãy lam vic, ké lit ngày nh3n ho so.
- Trong thO'i hn 07 ngày lam viec, k lii ngày nhn dü h so theo quy
djnh, co quan cap Giây chii'ng nhn dü diêu kin to chirc thâm djn.h diêu kin,
cap Giây chi'rng nhn dii diêu kin.
TruO'ng hcip không cp, co quan cp Giy chtrng nh.n dii diu kin phài
trà 1i bang van bàn và nêu rö l2 do.
- Vic tip nhn h so và trã kt qua ducc thrc hin ti trçi s co quan cp
Giây chtrng nhn dii diêu kin hoc qua dung bun din, qua mng din lii.
* Cách thCrc thuc hiên:
Np trrc tip ti tri1 s hoc qua dt.rmg bun din. qua mng din lit dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uong hoc S& Van hóa, The
thao và Du ljch (Si Van hóa và The thao) trong trumg hç'p duçc iiy quyên noi
dang k dja diem kinh doanh.
* Thành phân, so luçmg ho so:
- Thành phn h so:
(1) Dan d nghj cp giy chii'ng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu so 02 ti Phi lijc ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 ciia ChInh phii quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Ban torn tt tInh hmnh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu sO 03 ti Phii lic ban hanh kern theo Ngh djnh sO 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 ciia Chinh phii quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng th thao).
(3) Bàn sao Giy chii'ng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang,
chng chi, giây chng nhn ciia nhân viên chuyên mon dôi VOl CO S kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh mic hot dng the thao bat buc có huóng dn
tp luyn hoc co si kinh doanh hoat dng the thao mo him.
- S luçmg h so: 01 (be).
* Thai hn giài quyêt:
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07 ngày lam vic k tü ngày nhn dñ h so theo quy djnh.
* Dôi tu'qng thirc hin thU tVc hành chInh: Doanh nghip.
* Co quan thirc hin thU tiic hânh chInh:
- Co quan cO thm quyn quyt djnh: ChU tch U ban nhân dan cp tinh.
- Co quan trirc tip thçrc hin TTHC: Si Van hóa, Th thao vâ Du ljchIS
Van hóa và The thao.
* K& qua thrc hin thU tiic hành chInh: Giy chrng nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cap tinh quy djnh.
* Ten mâu don, mâu t khai:
- Dan d nghj cp giy chUng nl4n dU diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 ti Phii 1ic ban hành kern theo Nghj djnh so 106/201 6tND-CP ngày
01/7/2016 cUa ChInh phU quy dnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
- Ban torn tt tmnh hInh chu.n bj các diu kin kinh doanh hoit dng th thao
(Mu so 03 tai Phii liic ban hânh kern theo Nghj djnh so 106/2016/ND-CP ngày
01/7/2016 cUa Chinh phU quy dnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu cá'u, diê'u kiên thwc hién thz tuc hành chInh: *
(1) Co si vat cht
a) Kim virc 1n binphâi có dy dU h thng phao tiêu, bin báo dugc
djnh vj phU hçp vi t9a do trên hãi do. Phao tiêu, biên báo phãi có màu sac
thong phân vth màu nuOc và canE quan rnôi tnrmg dê d quan sat.
b) Co phiicing tin thUy ni da vn chuyn ngthi 1n bin, ngui huàng
dn tp 1uyn, nhân viên ciru h và các trang thiêt bj, ding cii mOn Ln biên the
thao giái tn.
c) Co khu v.rc tp kt phiicmg tin thUy ni dja và neo du phuong tin
thUy ni dja.
d) Co phông thay d, gUi d& nhà tam, khu virc v sinh cho ngthi 1n
bin; có tUi so cu theo quy dinE cUa B Y té.
d) Co s theo dOi nguôi 1n bin bao gm nhffiig nii dung chU yu: Hç Va
ten, s chUng mirth nhân dan hoc the can cuâc cOng dan, tInh trng sUc khOe
cUa ngui 1n biên, dja chi và so din thoi lien h khi can thiêt.
e) Co bang ni quy 1n bin quy djnh ni dung chU yu: Gi tp 1uyn,
các di tilçlng không duqc tham gia, trang phiic khi tharn gia, bin pháp darn
bâo an toan.
(2) Trang thit bj
a) Trang bj bão h ca nhân danE cho ngu?i 1n bin và ngui hithng dn
tap 1uyn: May nén khI, bInh khi nén, bInh 0 xy, dông ho djnh vj, dông ho do áp
Fçrc, ding h do d sau, dOng ho do nhit d, dông ho do thO'i gian lan, quân áo
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1n, that lung chI, chân vjt, kinh 1n, ng th, h thng van, dung ng dn khi
den ming th, phao c1ru sinh.
b) H thng thông tin lien 1?c dam bâo két ni lien tc gitra trung tam tim
kim, cru nn cüa dja phuang hoc cüa quôc gia vôi các khu v1rc hoat dng
trong pham vi quân l cüa Co s.
(3) Bão dam an toàn
a) Khi có ngu?i 1n dui bin, phrnmg tin thüy ni dja t chüc hot dng
ln bin phâi treo c hiu d báo hiu dam bão an toàn cho nguñ ln biên.
b) Ngi.ri huóng dn tp luyn phài hthng din nguôi ln bin bi& cách
thrc sir dung birth khI, các thiêt bj 1n, sir drng phao ctru sinh và cách thirc l.n.
c) Ngithi ln bin có trách nhim khai báo tInh trng src khóe theo quy dnh
cüa co sá the thao và chiu trách nhiêm ye kbai báo cüa mInh.
(4) Mt d huó'ng dan tp 1uyn
Mi nguôi huóng dn tp luyn huàng dn không qua 01 ngthi ln bin
trong mt lan lan.
(5) Nhán viên chuyên mon *
a) Di vó'i co si kinh doanh hoat c1ng th thao thuc mt trong các trLr?Yng h9p:
- Cung cap djch v11 hiing dn tp luyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh mi1c hoat dng th thao bt
buc có huóng dan tp 1uyn. Danh mic hoat dng the thao bat buc có huOng
dn tp luyn do B trumg B Van boa, The thao và Du lch quy djnh.
Phâi có nguèi huàng din tp 1uyn th thao dáp 1mg mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun 1uyn viên hoc v.n dng viên phü hçip vii hoat dng th thao
däng k kinh doanh có dang cap tr cap 2 tri len hoc tuang duo'ng;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tir bc trung cp tr len
phü hgp vâi hoat dng the thao däng k kinh doanh;
+ Duqc t.p hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trueing B
Van hOa, The thao và Du 1ch.
b) Dêi vói Co sO' kinh doanh hoat dng th thao mao him phãi có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- NguO'i huó'ng dn tp luyn the thao dáp ing mt trong các diu kin sau:
+ Là hun 1uyn viên ho.c 4n dng viên phü hp vOi boat dng th thao
dàng k kinh doanh có dang cap tü' cap 2 trO' len hoc tuo'ng duong;
+ Co bng cp v chuyên ngành the dyc, th thao tr bc trung cp trO' len
phi hçp vO'i hoat dng the thao dãng k kinh doanh;
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+ Duçic tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trrnYng B
Van hóa, The thao vâ Du lich.
- N/ian viên c&u ho.
- Nhán viên y te' thzthng tri!c hoic van bàn thóa thuçn vó'i cc" so' y té' gdn
nhát dê so' c&u, cap cfru ngzthi thain gia hoçit d5ng the thao rngo hiêrn trong
tru'&ng hçlp can thiêt.
* Can cipháp l,) cza thi tyc hành chInh.' *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc
tr ngày 0 1/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt vâ huóng dn thi hành mt so diêu cüa Lut The dçic, The thao. Co hiu
1irc tr ngây 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cña ChInh phü quy dnh
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu lirc tilt ngày 0 1/7/2016.
- Nghj djnh so 142/2018/ND-UP ngày 09/10/2018 cia C7iInhphü tha di,
bO sung rnQt sO quy djnh ye diêu kin dâu tu' kinh doanh thuc phçim vi quán lj
nhà nzthc cza B5 Van hóa, The thao và Du ljch. Co hiu lcc tic ngày 09/10/2018.
- Thôngtu s 21/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/4/2018 cüa B truO'ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye ca sâ 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vol mOn tn biên the thao giãi trI. Co hiu lirc
trngày 01/6/2018.

* Phá'n in nghiêng là ni dung du'ctc sica ddi, bd sung
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Mu s 02
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Ttr do - Hnh phñc

B€N BE NGH!
Cp Giy chfrng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng the thao
KInh gfri: Üy ban nhân dan tinh, thânh ph& . ./Sô' Van
hóa, The thao và Du ljch (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong truô'ng hçp duçc
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d ngh cp Giy chñ'ng nhn dü diu kin (vit bng chü in boa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten vit tt (nu có):
2. Giy chtrng nhn däng k2 doanh nghip so:
.do:
. cap
ngây.... tháng.... nãm..., däng k) thay dôi lan thu .... ngày .... tháng.... nàm
3. Dia chi tru so' chInh:
Diên thoai:

Fax:

Website:

. Email:

4. Hc ten ngu'o'i di din theo pháp lust:
Gio'i tInh:

Chuc danh:

Sinh ngày. ...../ . . . .1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuâc cong dan hoc Chiimg minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày cp. ...../ ...../

Nai cp:

Noi däng k h khu thuo'ng tr11:
Ch o' hiên tai:
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5. Dja dim kinh doanh hott dng th thao:

6. Can ctr vào các quy djnh hin hành, d nghj cp Giy chirng nhn dU diu
.. dê kinh doanh
kin kinh doanh hoat dng the thao cho doanh nghip
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) theo
hot dng the thao
quy dnh ti Ngh djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nam 2016 cüa
ChInh phü quy djIih diêu kin kinh doanh hot dng the thao.
7. Cam kt:
- Chip hânh nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng
the thao;
- Chju trách nhirn v tInh chInh xác, trung thrc cüa ni dung h sa d ngh cp
Giây chimg nhn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
IMI DIN THEO PHAP LUiLT CUA
DOANH NGHIP BE NGHJ
(Kj, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chic vi)
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Mu s 03
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
DIc 1p - Tir do - Hnh phñc

BAN TOM TAT
TInh hInh chuãn hi các diêu kiên kinh doanh
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh)
KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./S Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van boa vâ Th
thao) tinE, thành ph... (trong tnrè'ng hcip &rçlc
üy quyn)

- Ten doanh ngbip d ngh cp Giy chirng nhn dü diu kin (vi& bang chCt in
boa):

- Dia chi tru s& chInh:
Diênthoai:
Website

Fax:
Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh .. . (ghi c th hot
dng the thao kinh doanh) cüa
(ten doanh nghip dê nghj cap
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nhân viên chuyên mon (trong tru&ng hçip phãi có nhân viên chuyên mon theo
quy djnh tai Nghj dnh so ... ./201 6/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
- So lucrng:
- TrInh d chuyên mOn cüa trng nhân viên (dap irng quy djnh tai Diêu 6 cüa
Nghj dnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
2. Co s vt chit, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh:
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Mo tâ v co s& vt chit, trang thit bj th thao, khu vrc kinh doanh (dáp 1rng
diêu kin quy djnh tai diem a khoân 1 Diêu 5, diem b khoãn 1, diem b khoân 2
và diem b khoân 3 Diêu 7 cüa Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nAm 2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao):

3. Tir xác djnh ngun tài chInh bão dam boat dng kinh doanh:
Chüng tôi cam kt:
- Chu trách nhim v tInh chInh xác, trung thçrc cüa ni dung kê khai;
- Duy tn vic dáp üng các diu kin nêu trên trong su& qua tnmnh hoat dng kinh
doanh và hoân toân chju trách nhim tnróc pháp, 1ut ye các diêu kin dâ trInh
bày.i'.
DOANH NGHIP BE NGH!
(Ky, dóng dá'u, ghi rô hQ ten, chz'c vy)
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24. Thu tiic cp giy chüng nhn dii diu kiin kinh doanh hot dng
the thao dôi vói mon Ban siing the thao
* TrInh tu thuc hiên:
- Doanh nghip d nghj cp giy chrng nhn dü diu kin kinh doanh
hot dng the thao glri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thânh phô
trrc thuc trung ucing hoc Si Van hóa, The thao và Du ljch (S Van hóa và
The thao) trong truàng hçp duçc üy quyên no'i dãng k da diem kinh doanh (Ca
quan cap Giây chirng nhn dñ diêu kin).
- Tru'?mg hcip h so cn sU'a di, b sung, Co quan cap Giây chtrng n1in di
diêu kin thông báo trçrc tiêp hoc bang van bn nhrng ni dung can si:ra dôi, bô
sung den doanh nghip trong thèi h?n 03 ngày lam vic, ké t1r ngày nhn ho so.
- Trong thai h?n 07 ngày lam vic, kê tilt ngày nhn dii ho so theo quy
djnh, Co quan cap Giây chirng nhn dii diêu kin to chCrc thâm djnh diêu kiên,
cap Giây chi.irng nhn dii diêu kin.
Trung hçp khOng cp, co quan cp Giy chiing nhn dii diu kin phâi
trâ 1ô'i bang van ban và nêu rô 1 do.
- Vic tip nhn h so và trã kt qua thrgc thrc hin ti tr s Co quan cp
Giây chii'ng nhn dii diêu kin hoc qua dung bun din, qua mng din tii.
* Cách thiic thuc hiên:
Np trirc tip ti tri1 s hoc qua duông buu din. qua mng din tilt dn dn
Uy ban nhân dan tinh, thànli phô tr1rc thuc trung hong hoc Si Van hóa, Th
thao và Du ljch (S Van hóa và The thao) trong truô'ng hçp dugc iiy quyn noi
dang k2 dja diem kinh doanh.
* Thành phân, so lucmg ho so:
- Thành phn h so:
(1) Don d nghj cp giy chtmg nhn dii diu kin kinh doanh hot dng
the thao (Mâu sO 02 tai Ph.i 1iic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/NDCP ngày 01/7/2016 ciia ChInh phii quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng
the thao).
(2) Ban torn tAt tmnh hinh chun b các diu kin kinh doanh hoat dng th
thao (Mau sO 03 ti Ph hc ban hành kern theo Nghj dnh sO 106/2016/ND-CP ngày
0 1/7/2016 ciia ChInh phii quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
(3) Ban sao GiAy chirng nhn dang k doanh nghip; ban sao van bang,
chiing chi, giây chii'ng nhn ciia nhân viên chuyen mOn dOi vi co sâ kinh doanh
hot dng the thao thuc Danh mic hot dng the thao bat buc có huóng dn
tp 1uyn hoc co s kinh doanh hot dng the thao mo hiêrn.
- SO 1u'ng h so: 01 (be).
* Thai hn giái quyêt:
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07 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h sa theo quy djnh.
* DM tuçlng thirc hin thu tç[c hành chinh: Doanh nghip.
* Ca quan giãi quyt thu t1ic hành chInh: S& Van hóa, Th thao và Du
1ichISi Van hóa và The thao.
* Kt qua thirc hin thu tilc hành chInh: Giy chung nhn.
* L phi: Do Hi dng nhân dan cap tinh quy dnh.
* Ten mâu dan, mu ti khai:
- Dan d nghi. cp giy chng nhn du diu kin kinh doanh hot dng th
thao (Mâu so 02 t?i Phii lc ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao).
- Bàn torn tt tInh hinh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao
(Mu so 03 ti Ph 1c ban hành kern theo Nghj dnh so 106/201 6/ND-CP ngày
01/7/20 16 cüa Chinh phU quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
* Yêu ccu, diu kin thrc hiên th tuc hành chInh. *
(1) Ca s vt cht, trang thit bj tp luyn
1. Quy djnh chung
a) Co tixng bao quanh tnr&ng bÀn dày It nhÀt 20cm, chiu cao trên 03m;
b) Anh sang chung It nhÀt 500 lux, ánh sang mt bia thi thiu 1.500 lux;
c) Co kho, nai cAt gilt sing, dmn th thao bão dirn tiêu chuAn theo quy djnh cüa
pháp lut;
d) Co khu virc kim tra trang thit bj tp luyn và thi dAu;
d) TruOng bÀn phài có tuyn bÀn và tuyên bia song song vci nhau, li di
riêng tlr tuyên ban len tuyên bia có vách ngãn an toàn dày It nhât 02cm, cao It
nhât 02m;
e) Khu vçrc dành cho khán giã i phia sau tuyn bÀn, cách tuyn bÀn It nhAt
là 05m;
g) Co s theo dOi qua trInh si:r dimg sung, dn th thao duqc thirc hin
theo Phii 1iic I ban hành kern theo Thông tu so 31/201 8/TT-BVHTTDL ngày
05/10/2018 cüa B tnrâng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh ye ca s
vt chat, trang thiêt bj và tp huân nhân viên chuyên mon dôi vOi mon Bàn sung
the thao.
h) Co s theo dOi ngui tham gia tp 1uyn duçic thi.rc hin theo Phii liic II
ban hânh kern theo Thông tu so 31/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/20 18 cüa
B truâng B Van boa, The thao và Du ljch quy dnh ye ca s& 4t chat, trang
thit bj và tp huân nhân viên chuyen mon dôi vth mOn Bàn sung the thao.
i) Co tüi sa cIru theo quy djnh cüa B Y t;
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k) Co bang hu&ng dn cách sir diing sung th thao; có bang ni quy quy
dnh nhüng ni dung chi yêu sau: TrIch dan quy dnh cüa pháp 1ut ye trách
nhim cüa ngtthi tp 1uyn, ngu?i huOng dan tp 1uyn và các Ca nhân có lien
quan trong vic sü dyng vâ bào quán sang the thao; dôi tucmg tham gia tp 1uyn
duqc phép str diing sling the thao, giô tp 1uyn, trang phic tp luyn.
Ngui tham gia tp luyn duçc sir dctng sung th thao thirc hin theo quy
djnh cüa Lust Quán 1, sir dung vu khI, vt lieu no vâ cong cit ho trq.
2. Quy djnh di vi tmng bn c1,r ly 50m
a) Chiu dài trix&ng bn it nht 60m; chiu dài duc thit kê gôm 50m
(trong do cO It nEat 35m ngoài tthi hoc khoáng trOng) + 02m tuyên bia + 05m
tuyên bàn + khu vrc khán giâ; Chiêu rng tnrOng bàn không nhO han 15m, dam
bão chüa duc không It han 10 b ban;
b) Co phu hoc tm ch.n dan dt sat phia sau bia, lam bng thép.
3. Quy djnh di v6i trithng b.n cir 1y25m
a) Chiu dài trung bn It nht 35m; chiu dài dugc thit k gm 25m
(trong do có It nEat 12,5m ngoài trOi hoc khoâng trông) + 03m tuyên bia + 05m
tuyên bàn + khu vrc khán giã; chiêu rng trithng bàn không nhô han 1 5m;
b) Thung hoc phu chn dan dt song song và cách khung bia 0lm v
phia sau;
c) Co luó'i chn vO dan phia truOc ngui bin.
4. Quy djnh di vi trung bn cir ly lOm dung cho các loai st'mg hai
Trithng bn có kIch thithc mi chiu không nho han 20m; chiêu dài duqc
thiêt ke gôm lOm + 20cm tuyên bia + 05rn tuyên bàn + khu vrc khán giâ; chiêu
rng dam bâo chira duçc 10 b bàn, môi b bàn rng 0lm và cách nEau 0lm.
5. Quy djnh di vi tru'ô'ng bn cir ly 1 Om dung cho bia di dng
Chiu dâi truOng bn It nEt 20m; chiu dài du?c thit k gôm lOm +
02m tuyên bia + 05m tuyên bÀn + khu virc khán giã. Chiêu rng tnthng bàn It
nhÀt 1 Om, duçc chia thành 02 khoang riêng bit, mi khoang rng 03m.
6. Quy djnh di vOi tmng bÀn dTa bay
a) Trumg bÀn có kich thuâc an toàn mi chiu không ithO han 150m;
b) Lui an toàn cao 03m dt i phIa tren ttthng bao quanh tru?mg bÀn;
c) Dam bâo chiu dài tr hào phóng dia dn vj tn dirng bÀn cách nhau
khOngnhôhan 15m;
d) Khoãng cách tr vj tn di'rng bÀn theo hiing bÀn dn tung bao quanE It
nhÀt 70m;
d) Co rào chÀn cách It nhÀt 07m i phIa sau dLrng di chuyn chÀn giüa
khán giã và khu virc bÀn.
186

7. Quy ctjnh di vi tm?mg bn dn son
a) Truô'ng bn có kIch thuc mi chiu không nhó hun 1 00m;
b) Ben trong tnr&ng bn dt It nMt 03 miic tiêu bn bang mt trong cac
chat 1iu: dat, g, nhira.
(2) Cu sâ 4t cht, trang thit b thi du
1. Thirc hin theo quy djnh tai các dim a, b, c, d, d, e, g và i miic 1 và các
mlic 2, 3, 4, 5, 6 và 7 phân (1) nêu trên.
2. Co 20 be bn trY len dM vOi các tru6ng bàn cir ly 50m, 25m và lOm.
3. Co 02 khung bn tth len dôi vâi truOng bn ci.r ly 1 Om sling truông hui
di dng.
(3) Mt d tp 1uyn, huO'ng dn tp 1uyn
1. Mt d tp luyn trên vj trI bn bâo dam It nht 01 nguèi/0 1 m2 .
2. Mi ngithi huó'ng dn tp 1uyn hiiáng dan không qua 10 ngithi/buôi.
(4) Nhân viên chuyên mon *
a) D& vói cu s kinh doanh boat dng th thao thuc mt trong các tnrng hcip:
- Cung cp djch v11 hir&ng dn tp 1uyn th thao;
- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh miic boat dng th thao bt
buc có huOng dan tp luyn. Danh mic boat dng the thao bat buc có huó'ng
dan tp luyn do B tru&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh.
Phài có nguOi hu&ng din tp 1uyn th thao dáp 1mg mt trong các diu
kiên sau:
+ Là hun luyn viên hoc 4n dng viên phü hcTp vth hoat dng th thao
dàng k kinh doanh có dàng cap tir cap 2 tth len hoc tircmg duung;
+ Co bang cp v chuyên ngành th diic, th thao tü bc trung cp trâ len
phü hçp vâi hoat dng the thao dàng k kinh doanh;
+ Duçic t.p huân chuyên mon th thao theo quy djnh cüa B trithng B
Van hóa, The thao và Du ljch.
b) Di vâi cci só kinh doanh hoat dng th thao mao him phài có dü nhân
viên chuyên mon sau day:
- Nguii hithng dn tp 1uyn th thao dáp 1mg mt trong các diu kin sau:
+ Là hun luyn viên hoc 4n dng viên phü hçip vói boat dng th thao
dang k kinh doanh có ding cp tr cp 2 trà len hoc ti.wng duung;
+ Co bang cp v chuyen ngành th dc, th thao tr b.c trung cp trâ len
phü hçip vói boat dng th thao dàng k,2 kinli doanh;
+ Duçic tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cUa B tru&ng Bô
Van hóa, Th thao và Du ljch.
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- Nhán viên ciu ho.
- Nhân viên y té' thithng trcc hoic van ban thóa thu2n vO'i ca so' y té gcn
nhát dé so' cth,, cap cz'u ngu'ài tharn gia hogt d5ng the thao mgo hiém trong
trzthng hctp can thiét.
* Can cz'pháp lj cza thi tyc hành chInh: *
- Lut th diic, th thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu içrc
tü'ngây 01/7/2007.
- Nghj djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt và hithng dan thi hành rnt so diêu cüa Lu.t The dye, The thao. Co hiu
lirc tr ngày 03/8/2007.
- Nghj djnh s 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh
diêu kin kinh doanh boat dng the thao. Co hiu 1c tr ngày 0 1/7/2016.
- Nghj dinh sO' 142/2 018/ND- CP ngày 09/10/2018 cza C'hinh phz tha dO'i,
ho sung mt sO quy djnh ye diéu kin dáu tu kinh doanh thuc phgm vi quán lj
nhà nzthc cza B5 Van hOa, The thao và Du llch. O hiu 4cc tIc ngày 09/10/2018.
- Thôngtu so 3 1/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 cüa B tru&ng B
Van hóa, The thao và Du ljch quy dnh ye CG s 4t chat, trang thiêt bj và tp
huân nhân viên chuyên mon dôi vói mon Bàn sung the thao. Co hiu 1irc tü ngày
15/12/20 18.

* Phá'n in nghiêng là ni dung dtcçsc tha di, hO sung
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Mãu so 02
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Htnh phtIc

IRIN BE NGH
Cp Giy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh hoit dng th thao
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph&..IS& Van
hóa, Th thao và Du ljch (S& Van hóa và Th
thao) tinh, thânh ph... (trong truèng hçip duge
üy quyn)

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chüng nhn dü diu kin (vit bng chU in hoa):

Ten giao djch (nêu có):
Ten vi& tt (nu có):
.do:
. cp
2. Giy chüng nhn dang k doanh nghip so:
ngày.... tháng.... näm..., dàng k thay dôi lan thu .... ngày . ... tháng.... näm
3. Dia chi tru

chInh:
Fax:

Diênthoai:

. Email:

Website:
4. Hç ten nguèi di din theo pháp lust:

Chuc danh:

Giâi tInh:
Sinh ngày....../ . . ..1 ..... Dan tc:

Quc tjch:

S the Can cuóc cong dan hoc Chung minh nhân dan hoc H chiu:
Ngày cp....../ ...../

Noi cap:

Noi dàng k h khu thu?mg trü:
Ch

a

hin tii:
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5. Da dim kinh doanh hot dng th thao:

6. Can cir vào các quy dinh hin hành, dê nghj cp Giy chrng nhn di'i diu
kin kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip
dê kinh doanh
hot dng the thao
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) theo
quy dnh tai Nghj djnh so 106/201 6/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa
ChInE phü quy djnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao.
7. Cam kt:
- Chp hành nghiêm chinE các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hoat dng
the thao;
- Chju trách nEim v tInh chInh xác, trung thçrc cüa ni dung h so d nghi cAp
Giây chtrng nhn dü diiêu kin kinE doanh hot dng the thao./.
, ngày ......tháng.... nám
BA! DI1N THEO PHAP LUST CUA
DOANEI NGHIJP BE NGH!
(Kj, d'óng dá'u, ghi rô hQ ten, chc vy)
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Mãu s 03
CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

BÀN TOM TAT
TInh hInh chun hl các diêu kiên kinh doanh
(ghi cii the hott dng the thao kinh doanh)
KInh gui: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./Sâ Van
hóa, Th thao và Du ljch (S Van hóa và Th
thao) tinh, thành ph... (trong trung hçp ducic
üy quyn)

- Ten doanh nghip d ngh cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bng chtt fri
hoa):

- Dia chi tru s chInh:
Diênthoai:
Website

Fax:
.. Email:

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh . . .(ghi ci,i th hot
(ten doanh nghip dé nghj cap
dng the thao kinh doanh) cüa
Giây chirng nhn dü diêu kin) nhu sau:
1.Nlhân viên chuyên mon (trong trix&ng hçrp phãi cO nhân viên chuyên mOn theo
quy djnh ti Nghj djnh so .. . ./201 6/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh
phü quy djnh diêu kin kinla doanh hot dng the thao):
- So hrçmg:
- TrInh d chuyên mOn cüa tüng nhân viên (dáp üng quy djnh ti Diêu 6
Nghj djnh so 10612016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 cüa ChInh phü q 2
djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao).
2. Ca si vt cht, trang thit bj th thao, khu v'çrc kinh doanh:
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Mo tã v Ca so' vt cht, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh (dáp rng
diêu kin quy dnh tai diem a khoãn 1 Diêu 5, diem b khoàn 1, diem b khoán 2
và diem b khoán 3 Diêu 7 cüa Ngh djnh sô106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7
nãm 2016 cüa ChInh phñ quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao):
3. Tir xác djnh ngun tài chInh bão dam boat dng kinh doanh:

Chñng tôi cam kt:
- Chju trách nhim v tInh chinh xác, trung thirc cUa ni dung kê khai;
- Duy tn vic dáp rng các diu kin nêu trên trong su& qua trinh hot dng kinh
doanh và hoàn toãn chju trách nhirn trixó'c pháp, 1ut ye các diêu kin dã trinh
bay.!.
DOANH NGHIEP BE NGHJ
(K35, dóng dá'u, ghi râ hQ ten, chtc vy)
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