
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  499 /SVHTTDL- NVTT 

V/v kiểm tra xử lý hồ sơ cấp phép  

 kinh doanh hoạt động môn Bơi, lặn 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 5 năm  2018 

                        
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ông Hồ Phúc Đồng người đề nghị cấp phép. 

                    

       Căn cứ vào Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, 

kinh doanh về lĩnh vực Thể dục Thể thao trên địa bàn toàn tỉnh; sau khi xem xét 

hồ sơ và kiểm tra thực địa tại cơ sở kinh doanh có đơn đề nghị cấp phép, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đơn vị bổ sung, chỉnh sửa tại địa 

điểm hoạt động kinh doanh một số hạng mục sau: 

1. Bồn nhúng chân cho khách trước khi vào bể chưa đảm bảo; 

2. Tủ đựng tư trang của khách chưa có; 

3. Ghế cứu hộ còn thiếu và thấp chưa đúng quy định; 

4. Địa điểm nghỉ của khách ở trên thành bể khi bơi mệt chưa có; 

5. Hệ thống hàng rào xung quanh chưa đảm bảo an toàn. 

        Trên đây là trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh về nội 

dung đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân ./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- VB Giấy + Bản điện tử; 

- Lưu: VT. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 Đã ký 

 Lê Trần Sáng 
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