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THÔNG TƯ
Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người
hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm
Căn cứ Luật Thể dục, thể thao và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Thể dục, thể thao;
Căn cứ Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Thể dục, thể thao;
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành
Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh
mục hoạt động thể thao mạo hiểm.
Điều 1. Danh mục ban hành kèm theo Thông tư
Ban hành kèm theo Thông tư này 02 (hai) danh mục, gồm:
1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện;
2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.
Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc
thực hiện Thông tư này.
2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư
này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ
quan tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để kịp thời
nghiên cứu, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu
quốc gia về pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia;
- Lưu: VT, TC- Lưu: VT, TCTDTT (10), S (390).
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