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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN THIỆU HÓA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-LĐTBXH Thiệu Hoá, ngày        tháng        năm 2021 

V/v tăng cường công tác quản lý đối với 

chủ các cơ sở/ khu du lịch, khu vui 

chơi, giải trí có các trò chơi mạo hiểm 

trên địa bàn huyện Thiệu Hóa 

 

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 3205/UBND-VX ngày 24 tháng 9 năm 2021 của  

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, về việc tăng cường công tác quản lý đối với 

các khu vui chơi, giải trí có các trò chơi mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

- Rà soát, thống kê các cơ sở, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí có các trò 

chơi mạo hiểm trên địa bàn quản lý và hướng dẫn chủ các cơ sở/khu du lich, khu 

vui chơi, giải trí có sử dụng các trò chơi mạo hiểm, là nơi có sử dụng các thiết bị 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại Thông tư số 

36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội bao gồm: các thiết bị trò chơi: Tàu lượn, đu quay, máng trượt mang theo 

người lên cao từ 2m trở lên. Tốc độ di chuyển của người từ 3m/s so với sàn cố 

định; hệ thống cáp chở người. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành yêu 

cầu chủ các cơ sở/khu du lịch, khu vui chơi, giải trí có trò chơi mạo hiểm cần 

nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 + Trước khi đưa các thiết bị này vào sử dụng phải được kiểm định kỹ thuật 

an toàn đảm bảo và khai báo với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động địa 

phương theo quy định tại Điều 31 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 16 Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.  

+ Căn cứ vào hướng dẫn của nhà sản xuất, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện 

hành để xây dựng và ban hành các quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, bảo 

trì, bảo dưỡng thiết bị theo quy định. 

+  Đối với thợ vận hành những thiết bị này phải được huấn luyện và cấp thẻ an 

toàn lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Điều 17, 

Điều 18, Điều 19 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

+ Cử người có trách nhiệm, có chuyên môn thường xuyên kiểm tra, bảo trì, 

bảo dưỡng, tra dầu mỡ các thiết bị trò chơi. 

 - Tăng cường, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định liên quan đến 

công tác an toàn lao động tại các khu du lịch, khu vui chơi giải trí có các trò chơi 

mạo hiểm (về giấy phép, cơ sở vật chất, phương án hoạt động, phương án vận 
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hành, bảo trì trang thiết bị máy móc, phương án cứu hộ...) xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm. Báo cáo kịp thời các vụ liên quan đến sự cố tại các cơ sở, khu du lịch, 

khu vui chơi, giải trí để các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý. 

 UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị UBND các xã, thị trấn định kỳ hằng năm 

báo cáo tình hình công tác quản lý đối với các chủ các cơ sở/khu du lịch, khu vui 

chơi, giải trí có các trò chơi mạo hiểm trên địa bàn quản lý (qua Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/12 để tổng hợp báo cáo tỉnh./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Lưu: VT, LĐTBXH.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Lực 
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