
     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:  1422 /BC-VHTT-TDTT       Nha Trang, ngày  12  tháng  11  năm 2019 

  

BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao  

trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019  

 

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-SVHTT ngày 22/02/2019 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc giao Nhiệm vụ - Chỉ tiêu thi đua công tác 

Văn hóa, Gia đình và TDTT khối Văn hóa – Thể thao các huyện, thị xã, thành 

phố năm 2019, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo kết quả kiểm tra 

như sau: 

1. Tình hình triển khai 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xây dựng Kế hoạch số 

1060/KH-KTVH-TDTT ngày 19/8/2019 về việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

hoạt động thể thao năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang (chọn loại hình 

bơi; lặn biển thể thao giải trí bằng bình hơi, mũ lặn và mô tô nước; ca nô kéo 

trên biển) và đã được UBND thành phố Nha Trang phê duyệt Kế hoạch theo 

Văn bản số 7125/UBND-VHTT ngày 30/8/2019. 

- UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản số 7125/UBND-VHTT 

ngày 30/8/2019 về việc thực hiện kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh thể 

thao năm 2019 trên địa bàn thành phố Nha Trang;  Quyết định số 7404/QĐ-

UBND ngày 16/9/2019 về việc thành lập Tổ kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt 

động thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019, Tổ kiểm tra tiến hành 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên phối hợp với công chức Văn hóa – Xã hội 

xã, phường kiểm tra các cơ sở thuộc địa bàn quản lý tại địa phương. 

- Ban hành Thông báo số 1221 ngày 27/9/2019 về kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh hoạt động thể thao trên địa bàn thành phố cho các cơ sở biết thời gian, địa 

điểm và nội dung kiểm tra theo từng loại hình kinh doanh hoạt động thể thao 

được quy định tại các văn bản của pháp luật. 

2. Kết quả kiểm tra 

- Tổ kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao đã kiểm tra 17, trong 

đó phát hiện  05 cơ sở nghỉ kinh doanh hoặc đã chuyển địa điểm trụ sở chính, 

tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính đối với 12 cơ sở kinh doanh hoạt 

động thể thao bao gồm:    

+ Bơi, lặn trong hồ: 01 cơ sở.  

+ Lặn biển thể thao giải trí bằng bình hơi, mũ lặn: 10 cơ sở 

+ Mô tô nước trên biển (Jetsky), Ca nô kéo dù bay, ba lô bay, giày bay: 01 

cơ sở 
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3. Đánh giá chung 

- Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao đã tuân thủ nghiêm 

các điều kiện quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, đáp ứng các yêu 

cầu và điều kiện về cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho người tập 

luyện như:  

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao. 

+ Giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn, huấn luyện viên … 

+ Biên bản kiểm định an toàn kỹ thuật chai khí nén chịu áp lực, biên bản 

thẩm định cơ sở vật chất, dụng cụ, trang thiết bị do Sở Văn hóa và Thể thao 

thẩm định. 

+ Các loại hợp đồng: hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm khách du lịch, 

hợp đồng bảo hiểm các phương tiện … 

- Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cơ sở kinh doanh chưa chuẩn bị đầy đủ các 

hồ sơ theo quy định (bổ sung sau); một số hợp đồng lao động đã hết thời hạn … 

Tổ kiểm tra nhắc nhở và yêu cầu thời gian đến phải thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật.  

- Một số cơ sở đã chuyển địa điểm văn phòng chính, hoặc nghỉ kinh doanh 

nhưng không thông báo.  (có danh sách kèm theo) 

4. Kiến nghị  

- Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Phòng Quản lý Thể dục Thể thao 

khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh 

nghiệp gửi thêm 01 bản về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang 

để biết và quản lý. 

- Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội 

thường xuyên cập nhật chính xác về số lượng, loại hình kinh doanh, địa chỉ hoạt 

động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn để tạo điều kiện 

thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan chức năng và địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể 

thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019./. 

 

Nơi nhận:                KT.TRƯỞNG PHÕNG  

- Sở Văn hóa và Thể thao (VBĐT) (b/c);                       PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng (VBĐT); 

- Lưu: VT, Trâm, Long  (3b). 

   

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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