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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:  1228 /SVHTTDL-DL 
V/v về bảo đảm an toàn tại các khu vui 

chơi, giải trí có trò chơi mạo hiểm 

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; 

- Các khu, điểm du lịch; 

- Các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản phẩm du lịch. 

 

Thực hiện Văn bản số 5964/UBND-VX ngày 9/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc bảo đảm an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, 

giải trí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã và thành phố, Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các khu vui chơi giải trí trên 

địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:  

1. Đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh dịch vụ trò chơi, các sản 

phẩm du lịch trò chơi mạo hiểm cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, kịp thời sữa chữa, thay thế các 

trang thiết bị trò chơi; đảm bảo an toàn điện, an toàn cháy nổ, thực hiện kiểm 

định, khai báo thiết bị trò chơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, xây 

dựng quy trình giám sát quá trình hoạt động; tổ chức tập huấn cho người làm các 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, phụ trách vận 

hành thiết bị theo quy định.  

- Tại các khu vui chơi, giải trí bắt buộc phải có cảnh báo, chỉ dẫn về điều 

kiện khí hậu, thời tiết, sức khỏe và các yếu tố liên quan khi cung cấp các sản 

phẩm dịch vụ trò chơi mạo hiểm, du lịch mạo hiểm; có phương án cứu hộ, cứu 

nạn; bố trí lực lượng cứu hộ du khách và can thiệp, xử lý, ứng cứu kịp thời các sự 

cố, tai nạn, rủi ro xảy ra; duy trì, bảo đảm thông tin liên lạc với du khách trong 

suốt thời gian cung cấp sản phẩm; bố trí, sử dụng huấn luyện viên, kỹ thuật viên, 

hướng dẫn viên có chuyên môn phù hợp… 

- Vận hành đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định của nhà nước, có đầy đủ 

giấy phép hoạt động, kiểm định, chứng chỉ tập huấn, có cảnh báo, chỉ dẫn về điều 

kiện khí hậu, thời tiết, sức khỏe và các yếu tố liên quan khi cung cấp các sản 

phẩm trò chơi, du lịch mạo hiểm có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe 

của du khách.  

- Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn cho khách du lịch; hướng dẫn 

các thao tác kỹ thuật cho khách du lịch trước khi cung cấp sản phẩm dịch vụ. 
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- Cung cấp, hướng dẫn sử dụng và giám sát việc sử dụng trang thiết bị, dụng 

cụ hỗ trợ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho du khách.  

- Thông báo bằng văn bản cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức 

kinh doanh sản phẩm du lịch chậm nhất 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố. 

- Có kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên đề về việc tuân thủ quy định pháp 

luật, quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình, thiết bị vui 

chơi công cộng trên địa bàn. Tăng cường rà soát việc cấp phép xây dựng đối với 

các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi mạo hiểm (như tàu 

lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo…) trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết chấn 

chỉnh và yêu cầu xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp 

luật về cấp phép xây dựng. Đình chỉ ngay các thiết bị, công trình không đảm bảo 

an toàn cho người sử dụng, tham gia vui chơi, giải trí trên địa bàn. 

- Phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức cứu hộ, cứu nạn trong 

trường hợp xảy ra rủi ro đối với khách du lịch. 

Nhận được Công văn đề nghị các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

trò chơi, du lịch có tính chất mạo hiểm trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QLDL; 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
  Lê Trần Sáng 
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