
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              
V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh  

tại các công trình vui chơi công cộng 

Phủ Lý, ngày       tháng     năm  

  
 

    

        Kính gửi: 

- Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 
 

Căn cứ Công văn số 281/UBND-KGVX ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc tăng cường quản lý công tác an toàn tại các công trình vui chơi 

công cộng; Công văn số 146/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 02/02/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh tại các 

công trình vui chơi công cộng, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng 

Lao động - TBXH, Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị, Ủy ban nhân dân các 

phường, xã triển khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát việc cấp phép, quản lý, vận hành các công trình vui chơi công 

cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp 

treo,…đặc biệt việc kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý định kỳ công trình, 

thiết bị. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn lao động cho người 

lao động tại các công trình vui chơi công cộng nêu trên, cũng như đảm bảo an 

toàn cho người tham gia vui chơi. 

3. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình vui chơi công 

cộng. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề 

về việc tuân thủ pháp luật trong quản lý, vận hành các công trình vui chơi công 

cộng. Đình chỉ thiết bị, công trình không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, 

tham gia vui chơi, giải trí. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về 

UBND Thành phố (qua phòng LĐ-TBXH) các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Văn Quân 
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