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BQ VAN HOA,, TIlE THAO VA DU UCH CQNG HOA xA 1191 CHEJ NGHIA VIT NAM 
flIc 1p - Tii' do - Hinh phüc 

S: 'fJ"L9/QD-BVHTTDL HàNói, ngàyL tháng 11 nàm 2018 

QUYET D!NH 
vic cong b thu tiic hành chInh mo'i ban hãnh 

trong Iinh virc the diic, the thao thuc phm vi chfrc nãng 
quail 1 cüa B Van hoá, The thao và Du ljch 

f__._..BTRUONG BQ VAN HOA, THE THAO vA DU L!CH 

Can cü' Nghj djnh s 79/2017/ND-CP ngãy 17 tháng 7 nãm 2017 cüa ChInh 

phü quy djnh chirc nãng, nhim vi, quyn hn Va c cu t chirc cüa B Van hóa, 

Th thao và Du lich; 

Can cir Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nãm 2010 cia ChInh 

phü v kim soát thu tic hânh chInh vâ Nghj djnh s 92/20171ND-CP ngày 07 

tháng 8 närn 2017 cüa ChInh phi sira di, b sung mt s diu cña các Nghj djnh 

lien quan dn kim soát thñ tc hành chInh; 

Xét d nghj cüa Tng cic tru&ng Tng ciic Th dic th thao và Chánh Van 

phông B, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Côñg b kern theo Quyt dnh nay thu t'ic hành chInh mi ban hành 

trong linh vrc th duc, th thao thuc phm vi quán ! cüa B Van hoá, Th thao và 

Du lich. 

Mu 2. Quyt djnh ny có hiu Iirc thi hành k tir ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông B, Vu tnrng Vii Pháp ch B, Co' quan, Thu 

trlxYng các Tng cuc, Cuc, Vu và các co' quan, dan vj có lien quan chju trách 

nhim thi banE Quyt djnh này./ 

NoinIzân: 
- Nhtr Diu 3; 
- Van phOng ChInh phQ (Cic KSTTHC); 
- Các ca quan, dcrn vj thuc B; 
- Các So' VHYTDL, So' VHTT; 

Lint: VT, TCTDTT (03), HIIO. : 

NTien Ng9c Thiên 



BO vAi' HOA, THE THAO VA DU LICH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc Ip  - Ti;r do - Hnh phiic 

mU mc HANII CifiNII MOI BAN HANIT 
TRONG LINH VIJ'C TIlE DVC,  THE mo THUOC PHM VI 

CHU'C NANG QUAN LY CUA BQ VAN HOA, miE mo vA DU LICH 
(Ban hành theo Quyê't djnh s 45Y3/QD-BVHTTDL ngày c! thcng 11 nám 2018 cia 

B3 trtcó'ng Bç5 Van hoá, The thao và Dii lich,) 

PHAN I. DANIT MVC  THU  TVC  HANII CHINH 

STT S h so' 
TTHC 

Ten thu tiic 
hành chInh 

Ten VBQPPL quy dnh Linh 
vu'c 

Co'quan 
thrc hin 

TETC 1JAN11 THU CIIiNEI CAP TINT 

Cp giy 
chrng nhn 
dñ diêu kin 
kinh doanh 
hot dông the 
thao doi vó'i 
mon Bong 
ném 

Thông tu s 27/2018/TT- 
BVHTTDL ngây 19/9/2018 
cüa B tru&ng B Van hóa, 
The thao và Du ljch quy 
djnh ye Co s& vt chat, trang 
thiêt bj và tp huân nhân 
viên chuyên mOn dOi vó'i 
mon Bong ném có hiu 1irc 
thi hành tr ngày 30 thang 
10 nàm 2018 

Th diic 
the thao 

Si Van 
hóa, The 
thao vã 
Du ljch 

2. Cp giy 
chirng rthn 
dü diCu kin 
kinh doanh 
ho?t dng the 
thao dôi vO'i 
mon Wushu 

Thông tu s 29/2018/TT- 
BVHTTDL ngây 28/9/20 18 
cüa B trithng B Van hóa, 
The thao và Du ljch quy 
djnh ye Co sO' vt chat, trang 
thiêt bj v tp huân,  nhân 
viên chuyên mon dôi vó'i 
mOn Wushu cO hiêu luc thi 
hành tr ngày 15 tháng 11 
näm 2018 

The diic 
the thao 

S& Van 
hóa, The 
thao và 
Du llch 



PHAN H. 
NQI DUNG CV THE CUA TNG THU TIJC 1JAN11 CHiNlI 

MUI TRONG LINH VLfC THE DVC,  TILE THAO THUQC PHM VI 
CH(JC NANG QUAN L CUA BQ VAN HOA, TILE mAo vA DU L!CH 

A. Thñ tuc hành chInh cap tinh 

I. Linh vtrc th duc th thao 

1. Thu tiic cp giy chtrng nhn dü diêu kin kinh doanh hoyt dng the 
thao dôi vri mon Bong ném 

* TrInh tu thuc hiên: 

- Doanh nghip d nghj cp giy chàng nhn dñ diu kin kinh doanh hot 
dng the thao gui 01 b ho so dê ngh den Uy ban nhân dan tinh, thành phô tnrc 
thuc trung uang hoàc S& Van hóa, The thao và Du Uch (S& Van hóa Va The 
thao) trong tmèng hop dt.rcc ày quyên noi dang k da diem kinh doanh (Co quan 
cap Giây cht'rng nhn dñ diêu kin). 

- Truäng hop h so cn sfra di, b sung, co quan cp Giy chàng nhn dü 
diêu kin thông báo trirc tiêp hoc bang van bàn nhung ni dung can sàa di, b sung 
den doanh nghip trong thèi hn 03 ngày lam vic, kê tü ngày nhn ho so. 

- Trong thai hn 07 ngày lam vic, kê th ngày nh.n dü h so theo quy 
di.nh, Co quan cap Giay chirng nhân dü diêu kin to chirc thâm dinh diu kiên, cap 
Giây chung nhn dü diêu kin. 

Truông hop không cp, co quan cp Giy chirng nhn dñ diu kin phái trá 
1è'i bang van bàn và nêu rO 1 do. 

- Vic tip nhn hi so và trâ kt qua duçic thrc hin ti trii 51 Co quan cap 
Giây chirng nhn dü diêu kin hoc qua duèng buu din, qua mng din tà. 

* Cách thàc thuc hiên: 

Np trirc tip ti trçl s& hoc qua dumg buu din, qua mng din tà dn dn 
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc thuc trung uong hoc SÔ Van hóa, The 
thao Va Du ljch (Sâ Van hóa và The thao) trong trumg hop diiçic ày quyên noi 

dãng k dja diem kinh doanh. 

* Thành phn, s luçing h so: 

-Thànhphnhôso: 

(1) Don d nghj cp giy chtrng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng 
th thao (Mâu so 02 tai Ph 1ic 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 hot dng 
th thao). 

(2) Bàn torn tt tInh hInh chun bj Các diu kin kinh doanh hot dng th thao 
(Mâu s 03 ti Phv hriC ban hành kern theo Nghj dnh sO 106/2016/ND-CP ngày 
01/7/2016 cña ChInh phñ quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 



(3) Bàn sao Giy chü'ng nhn dang k' doanh nghip; bàn sao van bng, 
chirng chi, giây chimg nhn cüa nhân viên chuyën mon dOi vói Co s kinh doanh 
hoat dông the thao thuôc Danh mçic hot ding the thao bat buc có huó'ng dn tp 
luyn hoc co sO' kinh doanh hot dng th thao mo him. 

- S liicmg h so: 01 (be). 

* Thô'i hn giài quyêt: 

07 ngày lam vic k tr ngây nhn dü h so' theo quy djnh. 

* Di tuçmg thirc hin thu tuc hành chInh: Doanh nghip. 

* Co quan giài quyt thu tiic hành chInh: SO' Van hóa, Th thao và Du 
lichlSO' Van hóa và The thao. 

* Kt qua thirc hin thu t1c hành chInh: Giy chrng nhn. 

* L phi: Do Hi ding nhân dan cp tinh quy djnh. 

* Ten mu don, mâu tO' khai: 

- Don d nghi cp giy chimg nh.n dü diu kin kinh doanh hot dng the thao 
(Mu so 02 ti Phii hic ban hành kern theo Nghj djnh sO 106/2016/ND-CP ngày 
01/7/2016 cña Chlnh phi:i quy dnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 

- Bàn torn tt tmnh hmnh chun bj các diêu kin kinh doanh hot dng th thao 
(Mâu s 03 ti Phi hic ban hành kèmtheo Nghj djnh sO 106/2016/NID-CP ngày 
01/7/2016 cüa ChInh phu quy dnh ye diêu kin kinli doanh hot dng the thao). 

* Yêu cu, diu kin thuc hin thu tuc hành chInh: 

(1) Co sO' vt ch.t, trang thit b tp luyn 

1. Sânbóngném 

a) San bong ném có chiu dài là 44m và chiu rng là 22m; 

b) Mt san bong ném phng, không có d dc, không tron tru9't; 

c) TuO'ng bao quanh san bong ném cách duO'ng biên d9c It nht là im; cách 
duO'ng cuôi san It nhât là 2m; 

d) Di vôi san bong ném trong nhà, chiêu cao tInh tr mt san dn trn nhà 
Itnhâtlà8m. 

2. Cu mOn có chiu cao là 2m, chiu rng là 3m tInh tr mép trong cOa cu 
mOn; cnh cüa ct câu mon có chiêu rng là 8cm. 

3. LuO'i cu mOn và luó'i chn bong: 

a) LrO'i cu mon và hthi chAn bong có mu sam, kIch thuO'c cac mAt Ii.thi 

khOng qua 10cm x 10cm; 

b) PhIa sau khung thành và cách duO'ng khung thành 1,5m phãi có hthi 
chAn bong; hthi chAn bong có chiu dài tr 9m dn 14m vâ có chiu cao It nht là 
5m tInh tr mt san. Di vO'i san ngoài trO'i khOng có tuO'ng bao, phia sau du&ng 
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biên doc va cách dung biên d9c im phái có lu'âi chn bong; 1ui chãn bong có 
chiu dài tr 28m dn 34m và có chiu cao It nht là 4m tInh ttr mat san. 

4. Qua bong 

a) Bong s1r ding phü hçip viii trng loi di tucmg theo quy djnh cUa Lut 

thi du Bong ném; 

b) Báo dam It nEAt 01 ngui/1quá bong. 

5. D chiu sang bão dam tr 200 lux trO' len. 

6. Co khu vi.rc thay d& giri d& khu vrc v sinh; có tñi sa c'u theo quy dnh 
cñaBôYtê. 

7. Co bang ni quy bao gm nhUng ni dung chü yu sau: GiO tp luyn, 
dôi tuçrng tham gia t.p 1uyn, bin pháp bào dam an toàn khi tp luyn. 

(2) CG s& vt cht, trang thit b thi dâu 

1. Cci s& vat cht, trang thit bj t chirc thi du mon Bong ném duoc thirc 
hin theo quy dinh tai các muc 1, 2 vâ 3, dim a mic 4, mic 5 và muc 6 phn (1) 
nêu trên. 

2. Mt san phài duçvc lam bng g hoc cht lieu tng hcrp. 

3. Môi san có diing cii lau và lam sch mt san. 

(3) Mt d tp luyn 

1. Môi nguOi hróng dn tp luyn hung din không qua 20 ngui trong 
mt buOi t.p. 

2. Mt d tp 1uyn phài báo dam It nht 10m2/1 ngui. 

(4) N1ân viên chuyên mOn 

a) Di vOi ca sO' kinh doanh hot dtng th thao thuc mt trong các tru'O'ng h9p: 

- Cung cp dlch  vii huO'ng dn tp iuyn th thao; 

- Kinh doanh ho?t dng th thao thuc Danh miic hot dng th thao bat 
buc cO hithng dn tp luyn. Danh rniic hot dng the thao bat buc có hirO'ng 
dn tp luyn do B tnrO'ng B Van hóa, The thao và Du Itch quy djnh. 

Phâi có nguO'i huO'ng din tp 1uyn th thao dáp irng mt trong các diu 
kiên sau: 

+ Là hun luyn viên hoc vn dng viên phfi hçp vO'i hot dng th thao 
dang k kinh doanh có dang cap tr cap 2 trO' len hoc tucmg thro'ng; 

+ Co bang cp v chuyên ngânh th due, th thao tiir bc trung cp trO' len 
phii hgp vói hot dng the thao dàng k kinh doanh; 

+ Duc tp hun chuyén mOn the thao theo quy djnh cüa B tru&ng B 
Van hóa, Th thao vâ Du lich. 

'l 
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b) Di vói co' s& kinh doanh hot dng th thao mio him phâi Co dü nhân 
viên chuyên mon sau day: 

- Ngu?ñ hithng dn tp 1uyn th thao dáp rng mt trong các diu kin sau: 

+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phi1 hçTp vâi hot dng th thao 
däng k kinh doanh Co dang cap tñ' cap 2 tr len hoc tuang ducmg; 

+ CO bang cp v chuyên ngânh th diic, th thao tñ' bc trung cp trO' len 
phii hcTp vói hot dng the thao dàng ki kinh doanh; 

+ Duac t.p hun chuyên mon th thao theo quy dnh cüa Bi tru'&ng B 
Van hóa, The thao và Du lich. 

- Nhân viên ct'ru hO. 

- Nlhân viên y t thuing trirc hoc van bàn thOa thun vO'i co s y t gn 
nhât dê so' cñ'u, cap cñ'u ngithi tham gia hot dng the thao mo him trong 
trumg hçip can thiêt. 

* Can ci.r pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 

- Lut the diic, th thao so 77/2006/QH1 1 ngày 29/1 1/2006. Co hiu lirc t~ 
ngày 01/7/2007. 

- Nghj djnh so 1 12/2007iND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy dinh 
chi tiêt và huOng dan thi hành mt so diêu cüa Lut The duc, The thao. Co hiu 
1rc tr ngày 03/8/2007. 

- Nghj dnh sO 106/2016/ND-CP ngây 01/7/2016 ciia ChInh phü quy djnh 
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu Ii.rc tr ngày 01/7/2016. 

- Ngh djnh so 142/2018/ND-CF ngày 09/10/20 18 cüa ChInh phñ sra di, 
bô sung mt so quy djnh ye dieu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quãn l 
nhà nuóc cüa B Van hóa, The thao và Du lch. Co hiu lrc tr ngày 09/10/20 18. 

- Thông ti.r sO 27/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2018 cüa B tru&ng B 
Van hóa, The thao và Du lch quy djnh ye co' sO' vt chat, trang thiêt bi vâ tp 
huân nhân viên chuyên mon dôi vO'i mon Bong ném. Co hiu 1irc tii ngày 
30/10/2018. 

4 



Mu sti 02 

CQNG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tçr do - 11nh phñc 

nilN BE NGH! 
Cap Giy chfrng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng th thao 

KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thánh phô. ../S& Van 

hóa, Th thao Va Du 1ch (S& Van hóa và Th 

thao) tinh, thânh ph... (trong truô'ng hcip diroc 

üy quyn) 

1. Ten doanh nghip d nghj cp Giy chimg nhn din diu kin (vit bng chC in hoa): 

Ten giao djch (nu có):  

Ten vit tt (nu có):  

2. Giy chinrng nhn dang k doanh nghip s: .do: . cap 
ngày.... tháng.... nàm..., dang k thay dôi lan thinr .... ngày .... tháng.... nãm 

3. Dja chi trii sin chInh:  

Diênthoai:  Fax:  

Website:  Email:  

4. Hç ten ngLnñ di din theo pháp 1ut:  

Giói tInh:  Chinrc danh:  

Sinh ngày. ...../ . . . ./ .....Dan tc: Quc tich:  

S the Can cuc cong dan hoc Chining minh nhân dan hoc H chiêu:  

Ngày cp....../ ...../  Nai cp:  

Noi dáng k h khtu thuing trini:  

Ch ó hiên tai:  
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5. Da dim kinh doanh ho.t dng th thao:  

6. Can cr vào các quy djnh hin hânh, d nghj cp Giy chñ'ng nhn dñ diu kin 
kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip .. dé kinh doanh hot 

dng the thao (ghi cii the hot dng the thao kinh doanh) theo quy 
djnh t?i  Nghj djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phü 
quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao. 

7. Cam kt: 

- Chp hânh nghiêm chinh các quy djnh cüa pháp Iut v kinh doanh hot dng 
the thao; 

- Chju trách nhirn ye tInh chInh xác, trung thirc ci'ia ni dung ho so' dé nghi cap 
Giây chirng nhn dü diêu kin kinh doanh hoat dng the thao./. 

, ngày ......tháng.... nàm  

DAI DIEN THEO PHAP LUAT CUA 
DOANH NGHIP BE NGH! 

(K,35, dóng dá'u, ghi rô ho ten, chi'w vu,) 
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Mãu si 03 

CONG HOA xA HO! CHIlI NGHiA VIT NAM 
DIc 1p - Tir do - Hinh phüc 

BAN TOM TAT 

TInh hInh chuiin bi các diêu kiên kinh doanh  
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) 

KInh gui: tJy ban nhân dan tinh, thânh ph. ./S& Van 

hóa, Th thao và Du !jch (So' Van hóa vâ Th 

thao) tinh, thânh ph... (trong truo'ng hçTp duge 

ñy quyn) 

- Ten doanh nghip d nghj cp Gi.y cht'mg nhn dü diu kin (vit bang ch in hoa): 

-Diachitruso'chInh:  

Diénthoai:  Fax:  

Website   Email:  

Sau day là torn tt tInh hInh chun bi các diu kin kinh doanh ...(ghi c th hot 
dng the thao kinh doanh) cüa . (ten doanh nghip dê ngh cap 
Giây ch(mg nhn dii diêu kin) nhu sau: 

1. Nhân viên chuyên mon (trong truo'ng hçrp phài có nhân viên chuyên mon theo 
quy djnh t?i  Ngh djnh so ..../2016/ND-CP ngày thang nãm 2016 cña ChInh 
phü quy djnh diu kin kinh doanh hot dng the thao): 

- So lucmg:  

- Trmnhd chuyên mon cüa tirng nhân viên (dáp img quy djnh ti Diêu 6 cüa Nghj 
dnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cña ChInh phñ quy dnh 
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao). 

2. Ca so' vat chit, trang thi& bi th thao, khu vrc kinh doanh: 
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Mo tá ye c s vt chat, trang thiêt bi the thao, khu virc kinh doanh (dáp ing diêu 
kin quy djnh ti diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoãn 2 vâ 
diem b khoán 3 Diêu 7 cña Nghj djnh sôlO6/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 
2016 ciia ChInh phñ quy dnh diêu kin kinh doanh hott dng the thao): 

3. Tir xác djnh nguôn tài chInh báo dam hot dng kinh doanh: 

Chiing tôi cam kt: 

- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thc cüa ni dung ke khai; 

- Duy tn vic dáp irng các diu kin nêu trên trong su& qua trmnih hot dng kinh 
doanh và hoãn toân chju trách nhim tmó'c pháp, luât ye các diêu kiên dã trinh bày./. 

DOANH NGHIP oE NGHJ 
(K)5, dóng dá'u, ghi râ hQ ten, chic vu,) 
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2. Thñ ttic cap giy chü'ng nhn dii diu kin kinh doanh hot dng the 

thao dôi vi mon Wushu 

* TrInh tu thuc hiên: 

- Doanh nghip d nghj cp giy chrng nhn dü diu kin kinh doanh hot 
dng the thao gri 01 b ho so dê ngh den Uy ban nhân dan tinh, thânh phô trixc 
thuc trung uong hoc Si Van hóa, The thao và Du lich (So' Van boa Va The 
thao) trong tnr&ng hçip duçic üy quyên no'i dang k da diem kinh doanh (Ca quan 
cap Giây cht'rng nhn dñ diêu kin). 

- Trtrèng hçip h sa cn sira di, b sung, co quan cp Giy chrng nhn dü 
diêu kin thông báo trrc tiêp hoc bang van ban nhUng ni dung cn si.ra di, b sung 
den doanh nghip trong thôi hn 03 ngày lam vic, kê tr ngây nhn ho so'. 

- Trong thi hn 07 ngày lam viêc, k tr ngây nhn dü hè so' theo quy 
djnh, co quan cap Giây chirng nhn dü diêu kin to chirc thâm djnh diêu kin, cap 
Giây chung nhn dü diêu kin. 

Truè'ng hqp không cap, co quan cp Giy chig nhn dü diu kin phái trâ 
Ii bang van bàn và nêu rô 1 do. 

- Vic tip nhn h so và trã kt qua du9'c thxc hin ti tr' so' Co quan cap 
Giây chimg nhn dñ diêu kin hoc qua duo'ng buu din, qua mng din tir. 

* Cách thrc thuc hiên: 

Np trirc tip ti trçi so' hoc qua ththng buit din, qua mng din to' den den 
Uy ban nhân dan tinh, thành phô trrc thuc trung u'ong hoc SO' Van boa, The 
thao và Du lich  (So' Van hóa và The thao) trong truO'ng hçp dUçYC üy quyên no'i 
däng k dja diem kinh doanh. 

* Thành phn, s lucing h so: 

- Thành phn h so: 

(1) Don d nghi, cap gi.y cho'ng nhn do' diu kin kinh doanh hot dng 
th thao (Mu sO 02 tai Phii 1ic ban hành kèmtheo Ngh djnh so 106/2016/ND-
CP ngày 01/7/2016 cua ChInh pho' quy djnh ye diêu kin kinh doanh ho?t dng 
th thao). 

(2) Bàn torn tt tInh hinh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao 
(Mâu so 03 ti Phi 1ic ban hành kern theo Nghi, dnh sO 106/2016/ND-CP ngày 
01/7/2016 cüa Chinh pho' quy djnh v diu kin kinh doanh hott dng the thao). 

• (3) Bàn sao Giy cho'ng nhn dang k doanh nghip; bàn sao van bang, 
cho'ng chi, giy chirng nh.n co'a nhân viên chuyên mon dôi vó'i co sO' kinh doanh 
hot dng th thao thuc Danh mic hot dng th thao bat buic có huO'ng dan tp 
1uyn hoc co so' kinh doanh ho?t dng the thao mo hiêm. 

- S lu'cing h so: 01 (b). 

* Thôi hn giãi quyêt: 
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07 ngày lam vic k th' ngày nhn dü h so' theo quy djnh. 

* Dôi tucmg thirc hin thñ tVc  hành chInh: Doanh nghip. 

* Ca quan giái quyt thii tic hành chInh: S Van hóa, Th thao và Du 
IichISô Van hóa và The thao. 

* Kt qua thirc hin thu tiic hành chInh: Giy chirng nhn. 

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

* Ten mâu dan, mâu t khai: 

- Dan d ngh cp gi.y chi.'rng nh.n dü diu kin kirih doanh hot dng th thao 
(Mâu so 02 tai  Phii hic ban hânh kern theo Ngh djnh so 106/2016/ND-CP ngày 
0 1/7/2016 cüa ChInE phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dtng the thao). 

- Bàn torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh hot dng th thao 
(Mâu so 03 tai  P1w 1itc ban hành kèmtheo Nghj djnh so 106/2016iND-CP ngày 
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye diéu kin kinl-i doanh hot dng th thao). 

* Yêu cu, diu kiên thirIC hiên thñ tuc hành chInh: 

(1) Ca si vt cht, trang thit bj tp luyn 

1. San tip, san tp b.ng phng, không tran tri.rçlt, có diên tich tii' 60m2  tr 

len dOi vO'i ni dung dôi kháng (Sanshou) và 80 m2  trô len dôi vâi ni dung 
quyên (Taolu). 

2. D chiêu sang san tp, san tp bào dam tir 200 lux tr& len. 

3. Co tñi so cru theo quy djnh cüa B Y t. 

4. Co khu vrc thay d, tü giri d, nhâ v sinh. 

5. Co s theo dOi vO sinh tham gia tp luyn. 

6. Co trang thit bj tp luyn gm: 

a) Thãm tp có d dày It nh.t l 2cm và cO tInh dan hi; 

b) VO phvc, gang, giáp, mu, kuki trong ni dung di kháng; 

c) Vö phic, các 1oi vu khI th thao thô so': Kim, dao, cOn, thuang di vOi 
các bài quyên nhu Kiêm thu.t, Dao thuât, Con thuât, Thi.rong thut, Nam dao, 
Nam con, Thai crc kiêm trong ni dung quyên. 

Vicdang k, sir ding kiêm, dao, cOn, thixang thxc hin theo quy dnh cüa 
pháp lut ye quán 1, sir dung vu khI, vt 1iu nO và cOng cii h trg. 

7. Co bang ni quy quy dinh nh&ng ni dung chü yu: Di tuçlng tham gia 
tp luyn, trang phc khi tp luyn, giO' tp luyén, bin pháp dam bão an toàn khi 
tp luyn. 

(2) Ca si vt cht, trang thit bj thi du 

1. Thrc hin quy dinh tai các mic 2, 3, 4 phn (1) nêu trên. 

2. San thi du: 
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a) Dôi vó'i ni dung Taolu: Thám dâu có tInh dan hôi, kIch thu'Oc 18m x 
12m x O,lm; 

b) Di vói ni dung Sanshou: Dài thi du có din tIch 8m x 8m, cao 0,8m, 
có dm báo v xung quanh. 

3. Trang thit bj thi du: 

a) Thirc hin quy dijnh ti dim b, c muc 6 phn (1) nêu trên; 

b) Di vol ni dung Taolu: Co bang cong b dim; 

c) Di vOl ni dung Sanshou: Co can tr9ng li.rcmg co th vo sinh. 

(3) Mt d tp 1uyn 

1. Mt d tp 1uyn trén san báo dam It nht 3m2/01 vO sinh. 

2. Mi ngithi huOng dn tp 1uyn hu'Ong dn khOng qua 30 vô sinEIbui tap. 

(4) Nlhân viên chuyên mon 

a) Di vOl co sO kinh doanh hot dng th thao thuc mt trong các trumg hcip: 

- Cung cp djch vu hithng dn t.p Iuyn th thao; 

- Kirth doanh hoit dng th thao thuc DanE miic hoat  dng th thao bt 
buc có huOng dn tp Iuyn. Danh miic hot dng the thao bat buc có huOng 
dan tap 1uyn do B trtthng B Van hóa, The thao Va Du Ijch quy djnh. 

Phâi có ngi.thi huOng dn tp 1uyn th thao dáp t'mg mt trong các diêu 
kiên sau: 

+ Là hun 1uyn viên hoc van dng viên phü hçTp vói hot dng th thao 
dang k kinh doanh có däng cap tr cap 2 trO len hoc tuang &rcmg; 

+ Co bang cp v chuyên ngành th diriC, th thao tr bc trung cap trO len 
phü hçTp vOl hot dng the thao dang k' kinh doanh; 

+ Diric tp hun chuyên mon th thao theo quy dnh ciia B truOng B 
Van hóa, The thao và Du lch. 

b) Di vOi cci sO kinh doanh hot dng th thao mo him phái có dü nhân 
viên chuyên mon sau day: 

- Nguôi huOng dn tp 1uyn th thao dáp img mt trong các diu kin sau: 

+ Là hun 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçp vOi hot dng th thao 
dàng k kinh doanh có dang cap tir cap 2 trO len hoc tuang duung; 

+ Co bang cp v chuyên ngành th dic, th thao tilt bc trung cp trO len 
phü hçp vOi hot dng the thao dang k kinh doanh; 

+ Duc tp hun chuyên mon the thao theo quy dnh cüa B truOng B 
Van boa, The thao vâ Du 1ch. 

- Nhân viên ciru ho. 

11 



- Nhân viên y  t thumg trirc hoc van ban thóa thun vó'i co' sô'y t gn 
nhât dê so ciru, cap cñ'u ngui tham gia hot dng the thao mo hiêm trong 
tru'ô'ng hç'p can thiêt. 

* Can cr pháp 1 cña thñ tiic hânh chInh: 

- Lut the duc, the thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu !ixc tü' 
ngày 0 1/7/2007. 

- Ngh djnh so 1 12/20071ND-CP ngày 26/6/2007 cña ChInh phü quy dnh 
chi tiêt va huóng dan thi hành mt so diêu cüa Lut The dic, The thao. Co hiu 
1irc tii ñgày 03/8/2007. 

- Nghj dnh sO 106/2016/ND-CP ngây 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh 
diêu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1rc tr ngày 0 1/7/2016. 

- Ngh dlnh so 142/2018/NED-CP ngày 09/10/20 18 cüa ChInh phii sü'a di, 
bô sung mt so quy dnh ye diêu kin dâu ti.r kinh doanh thuc phm vi quãn 1' 
nhà ni.ric cüa Bô Van hóa, The thao vâ Du lich. Co hiu 1rc tr ngày 09/10/20 18. 

- Thông tr sO 29/2018/TT-BVHTTDL ngày 28/9/2018 ci1a Bô tru&ng B 
Van hóa, The thao vá Du 1ch quy djnh Vê CO So' vt chat, trang thiêt bj và tap 
huân nhân viên chuyên mon dôi vói mon Wushu. Co hiu 1irc tr ngây 
15/11/2018. 
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Mu s 02 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

ro BE NGHI 
Cp Giy chfrng nhn dii diêu kiin kinhdoanh hot dng the thao 

KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành ph. . ./Sô' Van 

hóa, Th thao và Du lich (S& Van hóa vâ Th 

thao) tinh, thành ph... (trong trung hçp duçvc 

üy quyn) 

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

Ten giao djch (nu có):  

Ten vit tt (nu có):  

2. Giy chi.rng nhn dàng k doanh nghip s: .do: . cap 
ngày.... thang.... nãm..., dang k thay dôi lan thr .... ngày .... tháng.... nãm 

3. Dia chi tru s& chInh:  

Diên thoai:  Fax:  

Website: . Email:  

4. Hç ten nguôi di din theo pháp lut:  

Gió'i tInh:  Chtrc danh:  

Sinh ngây....../ . . ../ .....Dan tc:  Quc tch:  

S the Can cu'óc cong dan hoc Chi'ng minh nhân dan hoc H chiêu:  

Ngày cp....../ ...../  Noi cp:  

Noi dang k h khu thi.thng trü:  

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

6. Can ci.r vâo các quy djnlTl hin hânh, d nghj c.p Giy chiirng nhn dü diu kin 
kinh doanh hott dng the thao cho doanh nghip .. dê kinh doanh hot 
dng the thao (ghi ci the ho.t dng the thao kinh doanh) theo quy 
djnh tai  Ngh dnh sô106/2016/ND-CP ngáy 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phü 
quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao. 

7. Cam kt: 

- Chp 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 nghj cp 
Giây chñng nhn dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./. 

, ngày ......tháng.... nàm  

PAl DIEN THEO PHAP LUAT CUA 
DOANH NGHItP nE NGHI 

(K5', dóng ck'u, ghi rô hQ ten, ch&c vu,) 
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Mu so 03 

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hnh phtIc 

BAN TOM TAT 

TInh hInh chuãn hi các diu kiên kinh doanh  
(ghi ci the hot dng the thao kinh doanh) 

KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành Van 

hóa, Th thao Va Du lich (S Van hóa vâ Th 

thao) tinh, thành phê... (trong tnrmg hcip duçc 

ny quyn) 

- Ten doanh nghip d nghi cp Giy chi.rng nhn dü diu kin (vit bang chü in hoa): 

- Dia chi tru sô chInh:  

Diënthoai:  Fax:  

Website Email:  

Sau day là torn tt tInh hInh chun bj các diu kin kinh doanh ...(ghi cii the ho?t 
dng the thao kinh doanh) cüa  (ten doanh nghip dê nghj cap 
Giây chmg nhn dü dieu kin) nhu sau: 

1. Nhân viên chuyên mon (trong trueing hçp phái có nhân viên chuyên mOn theo 
quy dijnh ti Nghj djnh so ..../2016/ND-CP ngây tháng nãm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao): 

- SO lucrng:  

- TrInh d chuyên mon cüa timg nhân viên (dáp img quy dijnh ti Diêu 6 cüa Nghj 
djnh sO 106/2016/ND-CP ngày 01 thang 7 nãm 2016 cüa ChInE phü quy dnh 
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao). 

2. Co s vt chit, trang thit bj th thao, khu vrc kinh doanh: 
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Mo tá ye cci sô vt chat, trang thiêt bj the thao, khu vu'c kinh doanh (dap ing diêu 
kin quy djnh ti diem a khoán 1 Diêu 5, diem b khoân 1, diem b khoán 2 Va 
diem b khoán 3 Diêu 7 cña Ngh djnh sô106/2016/ND-CP ngây 01 tháng 7 nãm 
2016 cüa ChInh phi quy djnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao): 

3. Tr xac dnh ngun tâi chInh báo dam hot dng kinh doanh: 

Chñng tôi cam kt: 

- Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa nôi dung kê khai; 

- lJuy trI vic dáp ñ'ng các diêu kin nêu trên trong suôt qua trInh hot dng kinh 
doanh và hoân toàn chu trách nhim truic pháp, 1ut ye các diêu kiên dã trinh bày./. 

DOANH NGHIP BE NGH! 
(K)5, ddng dá'u, ghi râ hQ ten, chc vu,) 
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