
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
_______ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Số:        /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày      tháng    năm 2022 

V/v đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông đường 

thủy nội địa tại khu vực 

Vĩnh Hy và Bãi Kinh 

  

 

  Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải. 
 

 

Xét báo cáo và đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Báo cáo số 

189/BC-BATGT ngày 09/9/2022 về Kết quả kiểm tra về đảm bảo trật tự, an toàn 

giao thông đường thủy nội địa tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh trong dịp Lễ Quốc 

khánh 02/9/2022, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến, vận động các tổ chức, cá nhân có tham gia kinh doanh du lịch thủy nội 

địa, đặc biệt các hộ kinh doanh mô tô nước nghiêm túc chấp hành các quy định của 

pháp luật, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm an 

toàn, an ninh, trật tự tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh. Đối với các tổ chức, hộ 

kinh doanh qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền, nhắc nhở, đã ký cam kết mà 

chưa khắc phục, chấp hành việc thực hiện các điều kiện về đảm bảo an toàn giao 

thông thủy nội địa thì khẩn trương đình chỉ cấm dừng hoạt động. Tuyên truyền, 

vận động, nhắc nhở, xử lý dứt điểm việc lấn chiếm lòng, lề đường gây cản chở cho 

người, phương tiện lưu thông trong khu vực. 

2. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối 

hợp cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến đến 

các hộ kinh doanh mô tô nước về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt 

động mô tô nước, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký các phương tiện mô tô 

nước đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- VP BATGT tỉnh; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT.  KTTH Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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