
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG  

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 964/ VHTT-TDTT         Nha Trang, ngày   23   tháng  7  năm 2018 

V/v báo cáo kết quả thống kê, rà soát các cá 

nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ 

Thể dục Thể thao trên địa bàn thành phố 

 

 

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa 
 

 Thực hiện Công văn số 35/Ttra ngày 29/5/2018 của Thanh tra Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động 

TDTT tại địa phương, 

 Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả như sau : 

1.Về công tác kiểm tra, rà soát các tụ điểm có tổ chức kinh doanh 

dịch vụ Thể dục thể thao  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành  phố đã thống kê, rà soát các tụ điểm 

có tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, hồ bơi, thể thao giải 

trí trên biển, sông như : mô tô nước, ca-nô kéo dù, kéo phao, hệ thống phao 

nổi… và một số loại hinh hoạt động thể thao mới như : Poker, Võ thuật MHA, 

UFC trên địa bàn thành phố. (Đính kèm bảng thống kê theo mẫu) 

 2. Kiểm tra công tác tổ chức đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp 

luật 

 Trong các đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, Đội 

kiểm tra liên ngành thành phố luôn nhắc nhở các cá nhân, tổ chức tuân thủ các 

quy định của pháp luật về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn 

trong việc đảm bảo an toàn hoạt động, an ninh trật tự. 

 Yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cử nhân viên tham gia các lớp tập 

huấn nghiệp vụ cứu hộ, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ sở y tế 

kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố về an toàn của người tham gia tập luyện thể dục 

thể thao. 

 3. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm 

pháp luật 

  Trong thời gian qua, Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên tổ chức 

phổ biến các quy định mới về hoạt động thể thao đến cán bộ UBND, công chức 

Văn hóa-Xã hội xã, phường phụ trách thể dục thể thao để nắm và hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân kinh doanh thể dục thể thao thực hiện. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Thường xuyên giám sát, kiểm tra và xử lý các sai phạm theo quy định 

pháp luật đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trên 

địa bàn thành phố. 

 

Kính báo cáo./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu VT, Thư (3b). 

 TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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