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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP, ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao; 

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP, ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa 

đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 36/NĐ-CP, ngày 29/4/2019 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 Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL, ngày 08/11/2016 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn 

yoga; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND, ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và du lịch; Quyết định số 955/QĐ-UBND, ngày 11/6/2016 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

hoạt động Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Cấp Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH MTV Victoria Yoga Lạng 

Sơn tại địa chỉ số 38 đường Phai Luông, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn: Đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao môn Yoga. 

Điều 2: Công ty TNHH MTV Victoria Yoga Lạng Sơn chịu trách nhiệm chấp 

hành đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước đối với việc kinh doanh hoạt động 

thể thao môn Yoga. 



       Điều 3: Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lịch, Công ty TNHH MTV Victoria Yoga Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (t/h);                                                                                  

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Bộ phận TN & TKQ; 

- Phòng VHTT thành phố Lạng Sơn; 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu VT, QL TDTT.                                                                                                         

                                                                               

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Hà 
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