
BC) VAN HOA, TE1} THAO VA DU LCH CONG HOA XA HO! CHJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày o tháng 11 nàm 2018 

QUYET DNH 
V vic cong b thu tc hành chInh mó'i ban hành 

2 trong linh vtrc th due, th thao thuôc pham v chirc nàng 
quân I cfla B Van hoá, The thao và Du Ijch 

BO TROG BO VAN HOA, THE THAO VA DU LICH 

Can ci.r Nghj djnh s 79/2017ft.D-CP ngày 17 tháng 7 nãm 2017 cüa ChInh 
phü quy djI± chirc näng, nhim vi, quyn hn và Co cu t chtrc cüa B Van hóa, 

Th thao và Du lich; 

Can cr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cüa ChIrib 

phü v kim soát thu tiic hành chInh Va Ngh djnh s 92/2017/ND-CP ngây 07 

tháng 8 nãm 2017 cüa ChInh phi:i sf'ra di, bé sung mt s diu cüa các Nghj djrth 
lien quan dn kim soát thu tic hành chInh; 

Xét d ngh cüa Tng cic tru&ng Tng cvc  Th diic th thao va Chánh Van 
phông Bô, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay thñ tuc hành chmnh mói ban hânh 

trong linE virc th duc, ththao thuôc phamvi quãn 1 cüa B Van hoá, Th thao vâ 

Dulich. 

Diu 2. Quyt dinE nay có hiu 1irc thi h.nh kê tir ngày 01 tháng 12 nãm 2018. 

Diu 3. Chánh Van phông Bô, V trung Vi Pháp ch Bô, Co' quan, Thu 

tru&ng các Tng cçic,. Ciic, Vi và các cci quan, don v Co lien quan chju trách 

nhiêm thi hành Quyt dnh này.I
,_ 

Noznhân BOTRTJ'QNG 
-NhuDiêu3; 
- Van phông ChInh phii (Cc KSTTHC); 
- Các ca quan, dan vl thuc B; 
- Các S& VHTTDL, Sà VHU; 
- Li.ru: VT, TCTDIIT (03), H1IO. 

uyên Ng9c Thin 

S: 1/c5óV/QE-BVHTTDL 



BO VAN HOA, TK THAO VA DU LICH CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tkr  do - Hnh phüc 

ThU TJC 1JAN11 CIIINII MC%J BAN 1JAN11 
TRONG LINII vçrc TIlE DVC,  TILE mo TlluQc PH4M VI 

CHIJ'C NANG QTJAN LY CUA BO VAN HOA, T1ll THAO vA DU LICH 
(Ban hành theo Quyê't d'jnh so' //V/QD-BVHTTDL ngày2 tháng 11 nám 2018 cz.a 

Bç5 tru'Oi'zg BO Van hoá, The thao và Du ljch,) 

PHAN I. DANH MTJC TIIU TUC 1JAN11 CHINEI 

STT S ho so' 
TTHC 

Ten thu tiic 
hành chInh 

Ten VBQPPL quy dlnh Linh 
vtrc 

Co'quan 
thirc hiên 

THU TUC 1JAN11 CHINE CAP TIINH 

Cp gi.y 
chüng nhn 
di:i diêu kiên 
kinh doanh 
hoat dng the 
thao dOi vO'i 
mon Leo niii 
the thao 

Thông tu s 28/2018/TI- 
BVHTTDL ngày 26/9/2018 
cüa Bô tnrmg B Van hOa, 
The thao và Du lch quy 
dinli ye ca sO' vat chat, trang 
thiêt h và tp huân nhân 
viên chuyên mon dOi vO'i 
mOn Leo ntii the thao có 
hiu llrrc thi hânh tr ngày 01 
thang 12 nãm 2018 

The dc 
the thao 

SO Van 
hóa, The 
thao và 
Du ljch 

2. Cp giy 
chirng nE4n 
dñ diêu kin 
kinh doanh 
hot dng the 
thao doi vOi 
mon Bong rô 

Thông tu s 32/2018/IT- 
BVHTTDL ngày 
05/10/2018 cña B trlr&ng 
Bô Van hóa, The thao và 
Du 1ch quy djnh ye co sO' 
vt chat, trang thiêt b v 
tp huân nhân viên chuyên 
mOn dOi vó'i mOn Bong rô 
có hiu 1rc thi hành tr ngày 
01 tháng 12 nãm 2018 

Th dc 
the thao 

SO' Van 
hóa, The 
thao và 
Du 1ch 



PHAN II. 
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THT TUC HANH CfflNB MOI BAN 

1JAN11 TRONG LINII V1)C T1I1 D1JC, THI TIIAO TL11JQC PILM VI 
CHIYC NANG QUAN L' CUA BC) VAN HOA, niE ThAO vA DU LCH 

A. Thu ftc hành chInh cp tinh 

I. Linh virc the duc th thao 
9 • , P A 9 A A • A A 1. Thu tkic  cap giay chu'ng nhn du dieu kiçn krnh doanh hot dçng the 

thao dôi vi mon Leo nüi the thao 

* TrInh tu thi.rc hiên: 

- poanh nghip d nghj c.p giy chiirng nhn di diu kin kinh doanh hot 
dOng the thao gri 01 bô ho so' die nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô tnrc 
thuc trung ucrng hoc Si Van hóa, The thao và Du ljch (So' Van hóa và The 
thao) trong trithng hcrp &rçvc üy quyên noi dang k da diem kinh doanh (Co quan 
cap Giây cht'mg nhn dñ diêu kin). 

- Truo'ng hçxp hi so c.n süadii, b sung, co quan c.p Giy chirng nhn dlü 
dieu kiên thông báo trirc tiëp hoc bang vãnbân nhthig ni dung can sira dôi, bô sung 
den doanh nghip trong thôi hn 03 ngày lam vic, ke tr ngày nhn ho so'. 

- Trong thai han 07 ngay lam viêc, ke tr ngay nhân du ho so' theo quy 
dnh, Co quan cap Giaychrng nhân dü diêu kiên to chrc thâm dinh diêu kiên, cap 
Giây chi.rng nhn dü diêu kin. 

Tnrè'ng hgp không cp, co' quan Cap Giy ching nhn dü diu kin phâi trá 
10'i bang van ban và nêu rö 1 do. 

- Vic tip nhn h so và trâ kt qua duçc th1rC hin ti trii sO' co quan Cap 
Giây cht'mg nhn dñ diêu kin hoc qua duO'ng bu'u din, qua mng din tr. 

* Cách thirc thuc hiên: 

Ntp trçrc tip ti trçi so' hoc qua duè'ng bu'u diên, qua m.ng din to' den dIn 
Uy ban nliân dan tinh, thânh phô truC thuc trung uo'ng hoc SO' Van hóa, The 
thao và Du ljch (SO' Van hóa và The thao) trong tnro'ng hcTp duçc üy quyên no'i 
dàng k dja diem kinli doanh. 

* Thânh phn, sé luç'ng h so': 

-Thânhphnhso': 

(1) Dan d nghj cp giy chtrng nhn do' diu kin kinh doanh hot dng 
th thao (Miu so 02 ti Phii 1iic ban hànli kern theo Nghj dnh so 106/2016/ND-
CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh hot ding 
the thao). 

(2) Ban tOrn tat tinh hinh chuan b các diu kin kinh doanh hot dng th thao 
(Mâu sO 03 t?i  Phi u riC ban hành kern theo Nghj dnh sO 106/2016iD-CP ngày 
01/7/20 16 cua ChInh phü quy djnhvê diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 
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(3) Bàn sao Giy chñ'ng nhn dang k2 doanh nghip; bàn sao van bng, 
chimg chi, giây chi'mg nhn cüa nhân viên chuyên mon doi co sO' kinh doanh 
hoat dng the thao thuc Danh miic hoat dng the thao bat buc cá htrO'ng dn tp 
Iuyn hoc co' sO' kinh doanh hoat dng the thao mao  hiêm. 

- S luçmg hè so': 01 (bô). 

* Thè'i han  giài quyt: 

07 ngày lam vic k tfr ngây nhn dii h so' theo quy dnh. 

* Di tupg thrc hin thU tiic hành chInh: Doanh nghip. 

* c quan giài quyt thi tic hành chInh: SO' Van hóa, Th thao và Du 
lichlS& Van hóa và The thao. 

* Két qua thirc hin thU tiic hành chInh: Gi.y chUng nh.n. 

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

* Ten mâu do'n, mâu tO' khai: 

- Do'n die ngh cap giây chi:rng nh dU diêu kin kinh doanh hoat  dIng the thao 
(Mâu sO 02 tai  Phii lc ban hành kern theo Ngh.j d.nh so 106/2016/ND-CP ngày 
01/7/20 16 cUa Chinh phU quy djnh ye diêu kin kinh doanh hoat dng the thao). 

- Bàn torn tt tInh hInh chun b các diu kin kinh doanh hoat dng th thao 
(Mu sO 03 tai  Phi liic ban hành kèmtheo Nghj dijnh sO 106/2016/ND-CP ngày 
01/7/20 16 cUa ChInh phU quy djnh ye diu kin kinh doanh hoat dng the thao). 

* Yêu câu, diu kiên thuc hiên thU tuc hành chInh: 

(1) Co sO' vt chit tp luyn và thi du di vO'i leo nUi nhân tao 

1. TuO'ng leo 

a) TixOng leo di vO'i leo dn duàng và leo vâi day neo san: 

- Bào dam chiu cao It nht 4,5m khi t chic tp luyn; 

- Bão dam chiu cao It nht 8m khi t chUc giài thi du c.p tinh, thành ph& 
câu lac bô; 

- Bâo dam chiu cao It nht 12m khi t chirc giài thi du quc gia. 

b) TuO'ng leo di vó'i leo khi dá: 

- Chiu cao không vixgt qua 4,5m vâ có dm báo h dithi dt; 

- Di vO'i tuO'ng leo d cao tr 3m trO' xuông: Dm bão h duó'i dt dày It 
nhât 12cm và cO tinh dan hOi; 

- DOi vói tuOng leo do cao tU 3m den 4,5m: Dm bão h di.rO'i dt dày It 
nhât 20cm và Co tInh dan hôi. 

2. Mâu barn trên tuOng leo bào dam khOng b lông hoc xoay vn và theo 
tiêu chuân cfia Lien doàn Leo nUi. quOc te. 
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3. Khung kt cu tumg leo báo dam chiu duo'c tâi tr9ng cña toàn b tuimg 
leo và lic tác dng cüa nguài leo. 

4. Co bang ni quy quy djnh ye giè t.p luyn, trang phiic tp 1uyn và bin 
pháp baa dam an toàn khi tp luyn và thi dâu. 

5. Co khu virc ye sinh, thay d, nai d d dung cá nhân cho ngisi tap. 

(2) Ca s vat cht tap luyn Va thi du di vó'i Leo nñi tu nhiên 

1. Vách leo 

a) Vách leo dé1 vi leo dn dithng và leo vâi day neo san: 

Các tuyn leo duo'c cé dinh sn trên vách leo, các cht an toàn dugc 1p d.t 
theo diing hi.róng dan cña nhà san xuât và dam bão tiêu chuân cüa Lien doàn Leo 
nüiQuôctê. 

b) Vách leo di vâi leo khi dá: 

- Bão dam chiu cao không vugt qua 4,5m và có dëm bão ho duói dt duc 
dt trên da hInh bang phang; 

- Dôi vai do cao tu 3m tro' xuông dêm bao ho duo'i dat day it nhât42cm va 
có tInh dan hôi; 

- Di vó'i d cao tr 3m dn 4,5m: dm bào h duói dt dày it nht20cm và 
có tInh dan hôi. = 

3. Co bang ni quy quy dirth ye gi t.p luyn, trang phiic tp luynvà bin 
phap bao dam an toan khi tap Iuyên va thi dâu va bang chi dn duac dat o nhQng 
vi trI dê nhãn biêt trong khu vrc leo. NOi dung bang chi dn quy djnh v bàn do 
khu vrc leo, vach gió'i han khu vuc leo, so din thoi cüa nguèi cá trách nhim 
quàn l leo và cách tht'rc lien 1c khi cânthiêt. 

(3) Trang thit bj tp luyn và thi du 

1. Co gi.y leo ni..'ii chuyên ding, day leo nñi, dai bào hirn, móc leo, thit bj 
ham, moe khóa carabiner, mu bào hiêm chuyên dung, tii phân, day phii trçY tüy 
theo 1oi hInh leo niii. Các thiêt b leo niii phái dam bâo tiêu chuân ci.ia Lien doàn 
leo ni.'ii quôc tê. 

2. Bão dm thông tin lien lc giU'a nguO'i tp lea nñi, nguài hurng d.n tp 
1uyn vO'i b ph.n diêu hành ti dja diem tp luyn, thi dâu và Ca so' y te. 

(4) Mt d tp luyn, huo'ng din tp luyn và ciru h 

1. Môi ngui huo'ng dan tp luyn hithng dn không qua is nguèi trong 01 
gio' h9c. 

2. Co nhân viên cu h thung trLrc, báo dam 15 ngithi tp có 01 nhân viên 
ciru ho. 

(5) Nhân viên chuyên mon 
n 



a) Déi vói Co si kii± doanh boat dng th tbao thuc mt trong các tnrng hcxp: 

- Cung cp dch v huàng dn tp 1uyn th thao; 

- Kinh doanh hoat  dng th thao thuc Danh mc hoat dng the thao bat 
buc có huâng dan tp 1uyn. Danh miic hoat  dng the thao bat buc có hung 
dan tp 1uyn do B tni&ng B Van hóa, The thao và Du ljch quy dinh. 

Phái có nguà'i huóng dn tp 1uyn th thao dáp img mt trong các diu 
kiên sau: 

+ Là hun luyên viên hoc vn dng viên phii hçp vó hoat dng th thao 
däng k kinh doanh có dlãng cap tr cap 2 tr len hoc tucmg throng; 

+ Co bang cp v chuyên ngành th duc, th thao tii bc trung c.p trO len 
phü hçrp vii hoat dng the thao dang 1cl  kinh doanh; 

+ Ducic tp hun chuyCn mon th thao theo quy dnh cña B tru&ng B 
Van hóa, The thao và Du lich. 

b) De)i vO'i cci sr kinh doanh hoat dng th thao mao  him phài có dü nhan 
viên chuyên mon sau day: 

- NguO'i hurng dn t.p 1uyn th thao dáp mg mt trong các diu kin sau: 

± Là hun 1uyn viên hoc van dng viên phü hçrp vO'i hoat dng th thao 
dãng k kinh doanh có dang cap tiir cap 2 trô len hoc tu'cmg du'cmg; 

+ Co bng ce)p v chuyên ngàrth th diic, th thao tr bc trung cp tró' len 
phñ hcrp vOi boat dng the thao dang k kinh doanh; 

± Duic tp hun chuyên mOn th thao theo quy dnh cüa B tru&ng B 
Van hóa, The thao và Du lich. 

- Nlhân viên ciru ho. 

- Nhân viên y t thung trVc  ho.c van ban thOa thun vói Co sOy tê gân 
nht dê so ciru, cap ciu ngui tham gia hoat dng the thao mao  hiêm trong 
tnthng hgp can thiêt. 

* Can ciL'r pháp 1' cña thu tiic hânh chInh: 

- Luât th duc, th thao se) 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu 1irc tir 
ngày 0 1/7/2007. 

- Ngh djnh se) 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phii quy dnh 
chi tiêt Va huOng dan thi hânh mt so diêu cüa Lut The duc, The thao. Co hiêu 
1c tr ngày 03/8/2007. 

- Ngh dn1i so 106/2016/ND-CF ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnki 
diêu kin kinh doanh hoat dng the thao. Co hiu 1irc tiir ngày 0 1/7/2016. 

- Ngh dinh so 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 c1ia ChInh phO sira 
bO sung mt sO quy djnE. ye diêu kin dâu ur kinh doanh thuc pham vi quân 12 
nba nuó'c cüa B Van hóa, The thao và Du lch. Co hiu li,rc tr ngày 09/10/2018. 
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- Thông tu sé 28/2018/TT-BVHTTDL ngày 26/9/2018 cüa B trtr&ng B 
Van hóa, The thao và Du Itch quy dnh ye ca s vt chat, trang thiêt b và tp 
huân nhân viên chuyên mon dôi vi mon Leo nüi the thao. CO hiu 1rc tr ngây 
01/12/2018. 

5 



Mu s 02 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bic 1p - Tçr do - Hnh phiic 

DON BE NGHJ 
Cp Giy chfrnig nhn dii diu kin kinh doanh hot dng the thao 

KInh gfri: JiJy ban nhân dan tinh, thành ph. ../Si Van 

hóa, Th thao và Du ljch (So' Van hóa vâ Th 

thao) tinh, thành phé... (trong tri.thng hcrp duçic 
Uy quyn) 

1. Ten doanh nghip d nghi cp Gi.y chrng nhn dü diu kin (vit bng chU in hoa): 

Ten giao djch (nu có):  

Ten vit tt (nu có):  

2. Giy chirng nhn dang k doanh nghip s: .do: . cp 
ngày.... tháng.... nãm..., dang k thay dôi lan thir .... ngày .... tháng.... nãm 

3. Dia chi tru so' chInh:  

Diênthoai:  Fax:  

Website: Email:  

4. Hç ten ngui di din theo pháp 1u.t:  

Gio'i tInh:  Cht'rc danE:  

SinE ngày. ...../ . .../ ..... Dan tc:  Quéc tch:  

S the Can cuoc cOng dan hoc Chimg minh nhân dan hoc chiu:  

Ngày cp....../ ...../  No'i c.p:  

No'i dang k h khu thuo'ng tri1i:  

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

6. Can ci.r vào các quy dijnh hin hành, dé ng c.p Giây chmg nhn dü diêu kiën 
kinh doanh hot dng the thao cho doanh nghip  d kinh doanh hot 
dng the thao (ghi c the hot dng the thao kinh doanh) theo quy 
dnh ti Ngh djnh sOl06/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phü 
quy dnh diêu kin kinh doanh hot dIng the thao. 

7. Cam kt: 

- Ch.p hânh nghiêm chirth các quy dnh cüa pháp 1ut v kinh doanh hot dng 
the thao; 

- Chu trách nhim v tInh chInE xác, trung thirc cüa ni dung h so d ngh cp 
Giây chü'ng n1i.n dü diêu kin kinh doanh hot dng the thao./. 

, ngày ......tháng.... nàm  

BAT DIEN THEO PHAP LUiT CUA 
DOANH NGHIEP BE NGH 

(Kj5, dóng dá'u, ghi râ hQ ten, chv'c vu) 
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Mu s 03 

CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

BAN TOM TAT 

TInh hInh chuân bi các diêu kiên kinh doanh  
(ghi ct th hot dng the thao kinh doanh) 

KInh gfri: Uy ban nhân dan tinh, thành phd.. ./Sâ' Van 

hóa, Th thao và Du Itch (S& Van boa và Th 
thao) tinh, thành ph... (trong truYng hcip duge 
ñy quyn) 

- Ten doanli nghip d nghj cp Giy chirng nhn dü diu kin (vit bng ch in hoa): 

- Dia chi tru sO' chInh:  

Diênthoai:  Fax:  

Website Email:  

Sau day là torn t.t tlnh hlnh chu.n bj các diu kin kinh doarth ...(ghi cii th hot 
dng the thao kinh doanh) cüa  (ten doanh nghip d nghj cap 
Giây chtrng nhn dü diêu kin) nhu sau: 

1. Nhan viên chuyên mon (trong truà'ng hgp phài có nhân viên chuyên mon theo 
quy djnh tai  Ngh djnh so ..../2016/ND-CP ngày tháng nãm 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh diêu kin kinli doanh hot dng the thao): 

- So lucmg:  

- TrInh d chuyên mon cüa trng nhân viên (dap img quy dnh ti Diu 6 cüa Nghj 
djnh. s 106/2016/ND-CP ngày 01 thang 7 nãm 2016 cña ChInh phñ quy djnh 
diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 

2. Co sO' vt chat, trang thit bj th thao, khu virc kinh doanh: 
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Mo tá v co' s vt cht, trang thit bi th thao, khu vuc kinli doanh (dáp irng diu 
kin quy dnh ti diem a khoán 1 Diêu5, diem b khoân 1, diem b khoán 2 Va 
diem b khoàn 3 Diêu 7 cüa Ngh dnh sô106/2O16/D-CP ngây 01 tháng 7 nãm 
2016 cña ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hoat dng the thao): 

3. Tr xác dnh nguôn tài chInh báo dam hot dng kinh doanh: 

Chi'ing tôi cam kt: 

- Chju trách nhim v tInh chInh xãc, trung thirrc cña nôi dung ké khai; 

- Duy tnì vic dáp ig các diu kin neu tren trong su't qua trinh hot dng kinh 
doanh và hoàn toàn cMu  trách nhim trurc pháp, 1ut ye các dieu kin dã trhih bay.!. 

DOANH NGII]IP DE NGHI 
(Ky, dc5ng dá'u, ghi rô hQ ten, chi'c vu) 
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2. Thu tuc cp giy chfrng nhân dü diu kiin kinh doanh hot dng the 
thao dôi vri mon Bong rO 

* TrIrth tu thuc hiên: 

- Doanh nghip d nghj c,p giy chü'ng nhân dü diu kiên kinh doanh hoat 
dng the thao giri 01 b ho so dê nghj den Uy ban nhân dan tinh, thành phô trirc 
thuc trung 11mg hoãc SO Van hóa, The thao và Du Ijch (SO Van hóa và The 
thao) trong tnrng hçTp ducc üy quyên no'i dang k da diem kinh doanh (Co quan 
cap Giây chirng nh.n dü diêu kin). 

- Trumg hop h so c.n stradi, b sung, co' quan cp Giây ch(mg nhmn di:i 
diêu kin thông báo trrc tiêp hoc bang van ban nhü'ng ni dung can sra dôi, bô sung 
den doanh nghip trong thô'i hn 03 ngây lam vic, kê t'r ngày nh.n ho so. 

- Trong thi han  07 ngày lam viêc, k tI.r ngày nh.n d'i h so' theo quy 
dinh, Ca quan cap Giaychirng nhân dü diêu kin to chirc thâm dinki diêu kiên, cap 
Giây chimg nhn dü diêu kin. 

Truô'ng hop không cp, co quan cp Giy chmg nhn dü diu kin phâi trã 
1ô'i bang van ban và nêu rO 1 do. 

- Vic tip nhn hè so và trà kt qua dugc thirc hin tai  trii sO co quan cp 
Giây chrng nhn dii diêu kin hoc qua dung buu diên, qua mng din tü. 

* Cách thirc thuc hiên: 

Np trirc tip t?i trV sO hoc qua dumg bu'u din, qua mng din tr din den 
Uy ban nhân dan tinh, thành phô tnrc thuc trung trong ho,c SO' Van boa, The 
thao và Du 1ch (SO Van hóa và The thao) trong truOng hop dLrgc üy quyên fbi 
dang k dja diem kinh doanh. 

* Thàuh phn, sé lucmg hè so': 

- Thành ph.n h so': 

(1) Don d nghi. cp giy chü'ng nhn dü diu kin kinh doanh boat  dng 
the thao (Mâu so 02 tai  Phii 1iic ban hành kern theo Ngh dnh so 106/20 16/ND-
CP ngày 01/7/2016 cia ChInh phü quy dnh ye diêu kin kinh doanh boat dng 
the thao). 

(2) Ban torn tt tInh hinh chun b các diu kin kinh doanh hoat  dng the thao 
(Mu so 03 tai Phii luc ban hành kern theo Nghi djnh so 106/2016/ND-CP ngày 
01/7/2016 cña ChInh phü quy di:nh  ye dsiêu kin kinh doanh hoat dng the thao). 

(3) Ban sao Giy chimg nhn dang k doanh nghip; ban sao van bng, 
chmg chi, giây chü'ng nhn cüa nhân viên chuyên mon doi VOi co sO' kinh doanh 
hoat dng the thao thuc Danh mic boat dng the thao bat buc có huOng dan tp 
1uyn hoc co sO' kinh doanh hot.dng the thao mao  hiêm. 

- S lugng h so: 01 (b). 

* ThO'i han  giài quyt: 
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07 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h so theo quy dnh. 

* Déi tuqng thuc hin thu tuc hànb chInh: Doanh nghip. 

* Co quan giâi quyt thii tue hành chInh: SO' Van bOa, Th thao và Du 
lichlSO' Van hóa và The thao. 

* Kt qua thirc hin thU tiric hành chInh: Gi.y chi.mg nhn. 

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

* Ten mâu dcm, mu tO' khai: 

- Don dê ng cp giy chU'ng nhn dU diu kin kinh doanh hoat  dng th thao 
Mâu sO 02 ti Phi 1iic ban hành kern theo Ngh.j dnh so 106/2016iND-CP ngày 

01/7/2016 cUa ChInE phU quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 

- Bn torn t.t tInh hInh chu.n bi các diu kin kinh doanh hot dng th thao 
Mâu so 03 ti Phi 1iic ban hành kern theo Ngh dnh so 106/20161ND-CP ngày 
01/7/20 16 cUa ChInh phü quy djnh ye diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 

* Yêu câu, diêu kiên thuc hiên thU tue hành chInE: 

(1) Co sO' vt chit, trang thit b tp luyn 

1. Sânbóngr 

a) San bong r có chiu dài It nht là 28m và chiêu rng It nEat là 15m; 

b) Mt san bong r ph.ng, ct'mg, khOng tron trup't Va không có chuO'ng ngai  vat; 

c) Di vOi san bong ré ngoài trO'i, hang rào, luói chn ho.c tuO'ng bao 
quanh san each duO'ng biên dpc cUa san It nhât là 2m vâ each duOiig biên ngang 
cfia san It nEat là Sm. Triià'ng hgp san bong rô ngoài trO'i lien kê nba O', truOng 
hoc, cong trInh cOng cong hoãc duO'ng giao thông, hang rào, li.zOi chãn hoãc 
tuO'ng bao quanh san bong rô cao it nEat là 3m; 

d) Di vói san bong r trong nhà, chiu cao tinE tr mt san dn tr.n nba it 
nEat là 8m; tuè'ng nba không dLrac lam bang vt lieu chói, lóa. 

2.BôcOtr 

a) Ct và vành r duçic lam b.ng kim 1oi; 

b) Bang r duçcc lam bng nhra tng hçip hoc bng g; 

c) Luói r ducic lam bang si nylon; 

d) Khoãng cách tinE t1r mép trén cUa vanE r xuông mt san bong rO theo 
chiêu thãng di.mg là 3,050m dôi vO'i ngu'ô'i tp trên 12 tuOi ho.c It hon 3,050m dOi 
v6i nguO'i t.p tx 12 tuôi trO' xuOng. 

3. Quàbongrô 

a) Qua bong rô phái dugc sU dyng phU hgp vOi t'mg lo.i di tucing theo 
quy djnh cUa Lut thi dâu bong rO; 

b) Báo dam mi nguô'i có It nht 01 (met) qua bong rO. 



4. D chiu sang bâo dam trén san It nht là 300 ux. 

5. Co tái so có'u theo quy djnh cüa B Y t; có no'i thay do, cat gi dO và 
cókhuvêsinh. 

6. Co bang ni quy quy dnh nhng ni dung chU yu sau: Gii t.p 1uyn; 
dôi tLrçmg tham gia tp luyn; trang phc, trang thiêt bj khi tham gia tp 1uyn; 
các bin pháp bào dam trt tV,  an toàn trong tp luyn. 

(2) Ca s vt cht, trang thit bi thi du 

1. Co s vat cht, trang thit bi thi du mon Bong r duçc thirc hin theo 
quy dinh tai các muc 1, 2, 4, 5 và diem a miic 3 phân (1) neu trên. 

2. Mat san phài duac lam bang g hoc cht lieu ttng hcp. 

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

(3) Mt dt hLróng dn t.p luyn 

1. Mi ngui huárng dn tp 1uyn huóng dn không qua 30 ngu&i trong 
môt buôi tap. 

2. Mat d tp luyn dugc báo dam It nht 10m2/ngui. 

(4) Nlhân viën chuyên mon 

a) D& vói. Co s kinh doanh hoat dng th thao thuc mt trong các trIrmg hcTp: 

- Cung cp djch vii hróng d.n tp luyn th thao; 

- Kinh doanh hoat dng th thao thuc Danh miric hot dng the thao bat 
buc có huóng dan tp luyn. Danh mic hoat dng the thao bat buc có huóng 
dan tp luyn do Bô truOng B Van hóa, The thao và Du lch quy dnh. 

Phài có nguôi huóng dn tp 1uyn th thao dáp img mt trong các diêu 
kiên sau: 

+ Là hu.n 1uyn viên hoc vn dng viên phü hçcp vó'i hot dng th thao 
dãng k kinh doanh có dãng cap tr cap 2 trâ len hoc tuong duang; 

+ Co bng cp v chuyên ngành th diic, th thao tci bc trung cp tri len 
phü hgp vói hot dng the thao dang k kinh doanh; 

+ Ducic tp hun chuyên mon th thao theo quy djnh cña trwYng B 
Van hóa, The thao và Du ljch. 

b) Di vi ca s& kinh doanli hoat dng th thao mo him phái có dü nhân 
viên chuyên mon sau day: 

- Nguèi huàng dn t.p luyn th thao dáp mg mt trong các diêu kin sau: 

+ Là hun luyën viên hoac van dông viên phü hp vó'i hoat dng the thao 
dang k kinh doanh có dang cap tr cap 2 tr len ho.c ti.rong duong; 

+ Co b.ng c.p v chuyên ngành the duc, the thao tr bc trung cap trO len 
phü hçrp vói hoat dng the thao dãng k kinh doanh; 
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+ Duoc tap hun chuyên mon the thao theo quy dnh ci.ia B truO'ng B 
Van hóa, The thao và Du lich. 

- Nhan vien ciru ho. 

-, Nhan viên y  t thuàng trrc hoc van bàn thOa thun vó'i Ca sy t gn 
nEat dê so' ciru, cap ciru nguè'i tham gia hoat dng the thao mo hiêm trong 
tnrèng hpp can thiêt. 

* Can cir pháp 1 cüa thti tic hành chInh: 

- Lut th dc, the thao s 77/2006/QH1 1 ngày 29/11/2006. Co hiu luc tir 
ngày 0 1/7/2007. 

- Ngh djnh s 1 12/2007/ND-CP ngày 26/6/2007 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt và huOng dan thi hành mt sO diêu ciia Lut The diic, The thao. Co hiu 
1irc t1r ngày 03/8/2007. 

- Ngh djnh séi' 106/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cia ChInh phii quy dinh 
diu kin kinh doanh hot dng the thao. Co hiu 1rc t1r ngày 01/7/2016. 

- Ngh djnh s 142/2018/ND-CP ngày 09/10/2018 cüa ChInh phü sira di, 
bô sung mt sO quy dnh ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc pham vi quán 1' 
nhà nuóc cüa Bô Van hóa, The thao và Du 1ch. CO hiu Iirc tr ngày 09/10/2018. 

Thông tu sO 32/2018/TT-BVHTTDL ngày 05/10/2018 cüa B tru&ng B 
Van boa, Th thao và Du ljch quy dinh ye ca sO' vt chat, trang thiêt bi Va tp 
huân nhân viên chuyên mOn dOi vO'i mon Bong rô. Co hiu 1irc tir ngày 
0 1/12/20 18. 

in 
1.) 



Mâu so 02 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA V[T NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

BOTN BE NGHI 
Cap Giãy chñ'ng nhn dü diu kin kinh doanh hot dng the thao 

KInh gfri: Uy ban nJaân dan tinh, thành phé.../Sô' Van 

hóa, Th thao va Du lich (Sâ Van hóa và Th 

thao) tinh, thành ph... (trong truèng hçp drçc 

üy quyn) 

1. Ten doanh ngbip dê ngh cap Giây chüng nhn dii diu kin (vit bng chü in hoa): 

Ten giao dch (nu có):  

Ten vit tt (nu có):  

2. Giy chng nhn dãng k doanh nghip s: .do: . cap 
ngày.... tháng.... nãm..., dang k thay dôi lan thir .... ngày .... thang.... nãm 

3. Dia chi tru s& chInh:  

Diênthoai:  Fax:  

Website: . Email:  

4. Hç ten ngui di din theo pháp Iut:  

Giôi tInh:  Chiirc danh:  

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

S the Can cithc cong dan hoc Chirng minh nhân dan ho.c H chiu:  

Ngáy cp....../ ...../  No'i cp:  

Nai dàng k h kh.0 thurng trü:  

Ch hiên tai:  
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5. Dia diem kinh doarih hoat  din.g th thao:  

6. Can ci.r vào các quy dinh hiên hành, de nghi, c.p Gi.y chimgnhn dü diêu kin 
kinh doanh hoat  dng the thao cho doanh nghip . di kinh doanh boat 
dông the thao (ghi cu the hoat dng the thao kinh doanh) theo quy 
dinh tai Nghj dnh sô106/20161ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 2016 ciia ChInh phii 
quy diih diêu kin kinh doanh hoat  dng the thao. 

7. Cam két: 

- Chap hành nghiêm chinE các quy dnh cüa pháp 1ut v kinh doanh boat dng 
the thao; 

- Chu trách nEim v tInh chInE xác, trung thrc cüa ni dung h so' d ngh cp 
Giây chi.mg nhn dii diêu kin kinh doanh hoat  dng the thao./. 

, ngày ......tháng.... nàm  

DJI DIEN THEO PHAP LUAT CUA 
DOANH NGHIEP nE NGHI 

(I, dóng dá'u, ghi rö hQ ten, chc vu,) 
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Mâu so 03 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

BAN TOM TAT 

TInh hInh chuân bi các diu kiên kinh doanh  
(ghi ciii the hot ding the thao kinh doanh) 

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

boa, Th thao và Du 1ch (SO Van boa và Th 

thao) tinh, thành phê... (trong tnrYng hçip drçic 
üy quyn) 

- Ten doanh nghip d nghj c.p Gi.y chimg nhn dü diu kin (vit bang cht1 in hoa): 

- Dia chi tru sO' chInh:  

Diênthoai:  Fax:  

Website Email:  

Sau day là torn tat tinh hInh chun bj các diu kin kinh doanh ...(ghi ci th hot 
dng the thao kinh doanh) cüa  (ten doanh nghip dê nghi, câ 
Giây chmg nhn dü diêu kin) nhu sau: 

1. Nhân viên chuyên mon (trong trixrng hçip phài Co nhân viên chuyên mon theo 
quy djnh ti Nghj dnh so ..../2016/ND-CP ngãy thang nãm 2016 cüa ChInh 
phü quy dnh diêu kin kinki doanh hoat dng the thao): 

- So hrçrng:  

- TrInh d chuyên mon cüa timg nhân viên (dap iimg quy djnh ti Diu 6 cña Nghj 
dnh so 106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phO quy djnh 
diêu kin kinh doanh hot dng the thao). 

2. Ca sO' vt chat, trang thit bi. th thao, khu vrc kinh doanh: 
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Mo tà ye co' sO' vat chit, trang thit bi. th thao, khu virc kinh doanh (dap img diu 
kin quy dnh ti diem a khoãn 1 Diêu5, diem b khoán 1, diem b khoãn 2 và 
diem b khoãn 3 Diêu 7 cña Ngh di..nh  s0106/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 näm 
2016 cña ChInh phü quy dnh diêu kin kinh doanh hot dng the thao): 

3. Tir xac djnh nguOn tài chInh bâo dam hot dng kinh doanh: 

Ching tOi cam kt: 

Chu trách rthim ye tInh chInh xác, trung thirc cUa nOi dung ke khai; 

- Duy tn vic dáp ñ'ng các diu kin nêu trén trong sut qua trmnh hot dng kinh 
doanh vâ hoàn toân chu trách nhim tnrO'c pháp, 1ut ye các diêu kin dA trinh bay.!. 

DOANH NGHIEP nE NGHI 
(I, dóng dá'u, ghi r6 719 ten, chi'c v) 
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