
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /UBND-XD 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

TTATGT đường thủy nội địa 

   Lào Cai, ngày      tháng    năm 2023 

Kính gửi:   

- Các sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận 

tải - Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 

Căn cứ Văn bản số 1439/VPCP-CN ngày 07/3/2022 của Văn phòng 

Chính phủ; Văn bản số 155/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 02/02/2023 của Cục 
Đường thủy nội địa Việt Nam; theo đề nghị của Ban ATGT tỉnh tại Văn bản số 

15/BATGT-VP ngày 02/3/2023, để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đối 
với hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa và phòng ngừa các vụ 

tai nạn giao thông đường thủy liên quan đến hoạt động vận tải hành khách trên 
địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Công an tỉnh 

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường công tác 
tuần tra lưu động trên các tuyến sông Hồng, sông Chảy, hồ thủy điện Cốc Ly…, 

kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đường thủy nội địa là 
nguyên nhân gây ra TNGT như: chở quá tải, quá số người quy định (đặc biệt lưu 
ý các phương tiện đưa đón học sinh, chở khách du lịch), phương tiện không đảm 

bảo an toàn kỹ thuật, vi phạm về thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, người lái tàu, thuyền 
không giấy phép, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, các trường hợp lấn 

chiếm luồng gây mất TTATGT và trật tự công cộng trên tuyến đường thủy; tập 
trung kiểm tra tại các bến bãi và phương tiện không đảm bảo an toàn, nhất là các 

phương tiện chở khách ngang sông. 

2. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao 
thông đường thuỷ: đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, điều kiện hoạt 

hoạt động của phương tiện, điều kiện kinh doanh vận tải thuỷ nội địa, các bến 
khách ngang sông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiên quyết đình chỉ 

đối với các bến thủy nội địa hoạt động không có giấy phép, phương tiện thuỷ 
không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và điều kiện an toàn. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Đường 
thủy nội địa hướng dẫn về công tác cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa và tổ 
chức các lớp đào tạo, thi sát hạch cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều 
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khiển phương tiện; tổ chức các đợt đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đáp ứng 

nhu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia vận tải hành khách. 

- Phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thủy, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho quần chúng nhân dân khi lưu thông trên các phương tiện chở 

khách ngang sông, bến khách, bến đò. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban ATGT tỉnh  

Phối hợp các cơ quan báo đài tích cực tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết 
Luật Giao thông đường thủy nội địa, các quy định có liên quan nhằm nâng cao ý 

thức của người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội 
địa; tăng cường đưa tin tuyên truyền các gương tiêu biểu tích cực thực hiện tốt 
Luật Giao thông đường thủy nội địa. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và UBND các xã có đường thủy 

ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về TTATGT 
đường thủy nội địa; tăng cường cảnh báo các nguy cơ gây ra tai nạn đối với 

phương tiện thủy thô sơ và đuối nước đến khu dân cư, tổ tự quản, gia đình, nhà 
trường và nhân dân sống ven sông, sống trên sông (nếu có), nâng cao ý thức 

chấp hành Luật Giao thông đường thủy. 

- Phối hợp lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt 

động bến ngang sông trên địa bàn và kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm 
các quy định về an toàn kỹ thuật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý 

phương tiện thủy nội địa trên địa bàn theo phân cấp. Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, 
phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy 

do các phương tiện vận chuyển hành khách gây ra trên địa bàn quản lý. 

- Đối với phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở người dưới 05 người: 
yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết chấp hành các quy định mặc áo phao, sử 

dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- CT, PCT2; 
- Như trên; 
- Cục Đường thủy nội địa; 
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, XD2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hài 
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