
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTN 
V/v bảo đảm an toàn giao thông 

đường thủy nội địa 

Lạng Sơn, ngày      tháng  4  năm 2020 

 

                            Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 347/TTg-CN 

ngày 18/3/2020 về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các 

phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thực hiện một số 

nhiệm vụ sau:  

1. Công an tỉnh 

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các huyện, 

thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp 

luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và các hành vi vi phạm quy 

định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đường thủy nội địa đối 

với phương tiện nhỏ, thô sơ. 

2. Sở Giao thông vận tải  

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Thanh tra giao thông vận tải phối hợp với lực 

lượng Công an và UBND các huyện, thành phố để thường xuyên kiểm tra, rà soát, 

quản lý các phương tiện thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh; xử lý nghiêm đối với 

các hành vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với 

phương tiện thủy nhỏ, thô sơ. 

Báo cáo, đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa, cấp sổ kiểm định an toàn kỹ thuật, cấp giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm trên 

địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xem xét, tạo 

điều kiện tổ chức các lớp học pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, 

các lớp học lái phương tiện thủy nội địa tại tỉnh để cấp chứng chỉ chuyên môn cho 

người lái phương tiện thủy trên địa bàn. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

Định hướng, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường đăng 

tải các tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy 

nội địa, kỹ năng tham gia giao thông đường thủy đảm bảo an toàn. 
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4. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nơi có 

sông, hồ, đập tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường 

thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao 

thông đường thủy; tổ chức ký cam kết đối với các chủ phương tiện chở người, 

hàng hóa và cư dân thường xuyên đi lại trên sông nước phải trang bị đầy đủ các 

thiết bị an toàn, dụng cụ cứu sinh, áo phao; không chở người, hàng hóa quá tải 

trọng cho phép của phương tiện; không sử dụng phương tiện thủy kém chất lượng, 

không bảo đảm an toàn; không tự ý lắp động cơ vào thuyền, bè, mảng thô sơ khi di 

chuyển trên sông, hồ, đập. Có biện pháp cảnh báo người dân không sử dụng 

phương tiện thủy khi nước sông, suối dâng cao, dòng chảy siết; không trú tại các 

bè nuôi thủy sản, các lán, trại ven sông, suối có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; 

không đánh bắt cá, vớt củi khi có nước lũ… để bảo đảm an toàn cho nhân dân 

trong mùa mưa bão. 

Tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em 

và những người chưa biết bơi. Thành lập các tổ cứu hộ, cứu nạn tự nguyện tại các 

điểm có hoạt động vận chuyển người qua sông, hồ, đập gồm lực lượng chủ yếu là 

đoàn viên, thanh niên trong khu dân cư, thôn, bản ven sông, hồ, đập để sẵn sàng 

cứu nạn khi có tai nạn đuối nước xảy ra. 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn huyện, thành phố tăng 

cường quản lý, kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời những đoạn sông, hồ, đập 

thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước 

để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho nhân dân, nhất là trẻ 

em, học sinh trong dịp hè, mùa mưa bão. Thực hiện rà soát các điểm có hoạt động 

chở học sinh qua sông, hồ, đập; chủ động có giải pháp, huy động các nguồn lực 

hợp pháp để trang bị áo phao, cặp phao cho những học sinh thường xuyên phải đi 

học qua sông nước. Thường xuyên nắm tình hình trên các tuyến sông, hồ, đập trên 

địa bàn có phương tiện thủy như xuồng, thuyền, đò, bè mảng… đang hoạt động, 

phân loại phương tiện thủy phục vụ sinh hoạt cá nhân, vận chuyển người, hàng hóa 

để có biện pháp tuyên truyền, vận động và quản lý phù hợp.  

5. Giao Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy 

trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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