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Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 

 Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Báo cáo số 38/BC-BATGT 

ngày 18/02/2022 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 thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải huyện 

Ninh Hải trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, 

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

1. Đề nghị 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 đơn vị liên quan tổ chức 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động đường thủy nội địa, nhà bè nổi, 

nhà hàng nổi hoạt động trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát 

giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và đơn vị 

liên quan tăng cường công tác kiểm tra doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tàu du 

lịch vận chuyển khách về 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 đảm bảo điều kiện 

hoạt động, đặc biệt chú ý đối với các phương tiên ca nô, mô tô nước; phối hợp với 

UBND xã, Cảnh sát giao thông huyện trong việc duy trì an ninh, trật tự tại bến, sắp 

xếp chỗ neo đậu cho phương tiện đảm bảo thông thoáng tạo điều kiện cho các tàu 

du lịch hoạt động; tăng cường nắm tình hình trên bờ, trên biển, kiểm soát chặt chẽ 

người, phương tiện, kịp thời phát hiện xử lý trường hợp vi phạm; tuyên truyền 

nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa đăng ký phương tiện ca nô, 

mô tô nước với cơ quan chức năng, khẩn trương đăng ký. 

2. Hoạt động neo đậu của tàu cá, tàu đáy kính, tàu du lịch chưa có vị trí cụ 

thể, chưa phân luồng, phân định rõ ràng do chờ phê duyệt quy hoạch; chưa công bố 

được tuyến đường thủy, vì vậy việc cấm biển báo, phao tiêu để phân luồng hoạt 

động đối với từng loại tàu chưa được thực hiện, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan khẩn 

trương nghiên cứu tham mưu về quy hoạch để tổ chức chức triển khai thực hiện, 
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trước mắt cần tham mưu nghiên cứu cắm biển báo, phao tiêu để đảm bảo hoạt động 

thủy nội địa tại khu vực được trật tự, làm cơ sở cho lực lượng chức năng tuần tra, 

kiểm tra xử lý vi phạm đối với các phương tiện; đồng thời tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc đăng ký phương tiên cho các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh theo phân cấp quản lý. 

3. Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động của bến thủy Bãi Kinh 

giữa UBND huyện và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã thống nhất ban hành, 

đồng thời UBND huyện đã giao cho UBND xã Vĩnh Hải thành lập Tổ điều hành 

quản lý bến thủy Bãi Kinh, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Hải ban hành quy 

chế hoạt động của Tổ nhưng đến nay UBND xã Vĩnh Hải vẫn chưa triển khai thực 

hiện, giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chỉ đạo xử lý chấn chỉnh tồn tại trên, 

đôn đốc UBND xã Vĩnh Hải khẩn trương thực hiện; báo cáo kết quả Ủy ban nhân 

dân tỉnh trước ngày 08/3/2022. 

Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải 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 tại các 

bãi phát sinh nối từ tuyến đường tỉnh 702 tới bãi biển nhằm đảm bảo an ninh, trật 

tự, an toàn giao thông; chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng thống kê số lượng cầu gỗ 

tự phát, tổ chức tuyên truyền, tháo gỡ hoặc hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tới 

cơ quan quản lý nhà nước để làm thủ tục xin cấp phép xây dựng nếu đủ điều kiện 

theo quy định; chỉ đạo UBND xã Vĩnh Hải tăng cường công tác truyền vận động 

người dân tham gia bảo vệ môi trường. 

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với lực lượng 

chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thể thao du lịch đối 

với phương tiện mô tô nước, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp hộ kinh doanh 

thực hiện thủ tục để cấp phép hoạt động nếu đủ điều kiện, chấm dứt tình trạng 

phương tiện mô tô nước lén lúc hoạt động tại khu vực Vĩnh Hy khi chưa được cấp 

phép hoạt động theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 

5. Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông (Tổ trưởng Tổ liên ngành) 

thường xuyên tổ chức Tổ liên ngành đi kiểm tra trong thời gian tới nhằm khắc 

phục những tồn tại hạn chế trong công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; 

bổ sung thêm thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Tổ liên 

ngành để cùng đi kiểm tra các đợt tiếp theo nhằm nắm bắt, phối hợp giải quyết 

TTATGT đường thủy nội địa liên quan tới công tác quản lý của ngành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh (Biên, Cảnh);  

- Các Sở: XD, NN&PTNT, TN&TM; 

- Công an tỉnh; 

- VPUB: LĐ, BTCDNC, VXNV; 

- Lưu: VT, KTTH.  Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phan Tấn Cảnh 
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