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Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Hải. 

 

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Báo cáo số 75/BC-BATGT 

ngày 19/02/2021 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 thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải, 

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

1. Thống nhất theo báo cáo và đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại 

Báo cáo số 75/BC-BATGT ngày 19/02/2021. 

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:  

- Tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với chính quyền địa 

phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ các phương tiện hoạt động đường thủy nội địa, các nhà bè nổi, nhà hàng nổi 

hoạt động trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng như: 

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Thanh tra Sở Giao thông vận tải và 

chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, tàu du lịch vận chuyển khách về điều kiện kinh doanh vận tải, các giấy tờ 

theo quy định, các trang thiết bị đảm bảo an toàn; kiên quyết dừng hoạt động đối 

với các phương tiện không có đủ giấy tờ theo quy định, không đáp ứng điều kiện 

hoạt động theo quy định, nhất là ca nô, mô tô nước.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương, Cảnh sát giao thông huyện trong 

việc duy trì an ninh, trật tự tại bến, sắp xếp chỗ neo đậu cho các phương tiện đảm 

bảo thông thoáng tạo điều kiện cho các tàu du lịch hoạt động an toàn, hiệu quả; 

tăng cường nắm tình hình trên bờ, trên biển, kiểm soát chặt chẽ người, phương 

tiện, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm túc chỉ 

đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 5532-CV/TU ngày 22/9/2020 về việc tăng cường 

bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.  

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động, ngăn chặn, xử lý, tham mưu cấp có 

thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc cải tạo nhà bè nuôi hải sản, không đảm bảo 

an toàn kỹ thuật, ban ngày thực hiện việc kinh doanh buôn bán, ăn uống đông 
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người, ban đêm dùng làm bè câu mực gây nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, tạo 

môi trường cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến mất an ninh, trật tự.  

- Lập chốt tại những điểm khách du lịch đến tham quan đo thân nhiệt, rửa 

tay sát khuẩn, không cho phép tụ tập đông người, nhắc nhở khách lên tàu phải mặc 

áo phao, không cho các tàu du lịch vận chuyển hành khách vượt quá số người quy 

định và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của cấp trên.  

3. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải:  

- Trong thời gian chưa xây dựng quy chế hoạt động giữa UBND huyện Ninh 

Hải và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về thực hiện công tác quản lý, điều 

hành bến thủy nội địa tại Bãi Kinh, giao UBND huyện Ninh Hải chủ trì, phối hợp 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành lập bộ phận tạm thời để quản lý, điều 

hành bến thủy nội địa tại Bãi Kinh nhằm duy trì an ninh, trật tự, an toàn giao 

thông, công tác tuần tra, kiểm soát và thực hiện việc phòng chống dịch bệnh theo 

quy định.  

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông huyện, Công an xã phối hợp với lực 

lượng chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát kết 

hợp giữa đường bộ và đường thủy trong khu vực. 

 - Chỉ đạo lực lượng chức năng và UBND xã Vĩnh Hải tăng cường chấn 

chỉnh, xử lý dứt điểm các điểm bán hàng rong, buôn bán tụ tập đông người tại bãi 

đỗ xe thuộc bến thủy Bãi Kinh; khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định 

đối với hành vi tự ý rào khoanh vùng mặt biển công cộng bằng dây thép gai gây 

khó khăn, ngăn cản đường đi cho khách khi đến tham quan du lịch (việc này qua 

các đợt kiểm tra Tổ liên ngành cũng đã đề nghị xem xét giải quyết tháo dỡ nhưng 

đến nay chưa giải quyết); báo cáo kết quả Uỷ ban nhân dân tỉnh trong tháng 

3/2021./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH   
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- VP Ban ATGT tỉnh; 

- Than tra Sở GTVT; 

- UBND huyện Thuận Bắc; 
- UBND xã Vĩnh Hải; 

- VPUB: LĐ;  

- Lưu: VT, KTTH. Nam 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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