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

70/BC-BATGT ngày 01/4/2022 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, 

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

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan kiểm 

tra, rà soát Quy hoạch bến thủy nội địa để thống nhất vị trí xây dựng mới cầu tàu; 

hướng dẫn Công ty TNHH Vĩnh Hy Discovery thực hiện hồ sơ bản vẽ thiết kế thi 

công và thủ tục xin cấp phép xây dựng và hoạt động của bến thủy đảm bảo chặt chẽ, 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đối với cầu tạm đưa, đón khách du lịch (05 cầu 

gỗ tự phát) hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công, thủ tục 

đăng ký cấp phép xây dựng và hoạt động của bến thủy theo đúng quy định. 

2. Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường tổ chức kiểm tra 

thường xuyên hoạt động thủy nội địa trong khu vực, xử lý, xử phạt theo quy định 

đối với các phương tiện tàu, ca nô, chở khách du lịch không đầy đủ các giấy tờ 

theo quy định, chưa đảm bảo điều kiện hoạt động thủy nội địa. Nghiêm cấm, xử lý 

nghiêm phương tiện mô tô nước (chưa đăng kiểm) kéo theo phao nổi chở khách du 

lịch trên biển nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động giao thông thủy nội 

địa, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thủy.  

3. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn 

vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ dân, doanh nghiệp 

khẩn trương thực hiện nội dung đăng ký, đăng kiểm phương tiện để đảm bảo điều 

kiện hoạt động theo quy định, thay đổi mô hình phao nổi trên nhà bè để kiểm định 
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bảo đảm an toàn, có giải pháp thay mới cầu tàu của doanh nghiệp Discovery và 

tháo gỡ 05 cầu gỗ tự phát dùng để đậu đỗ phương tiện, ca nô đón trả khách. Đồng 

thời tuyên truyền vận động các hộ dân sớm đưa các lồng, bè ra khỏi khu vực luồng 

lạch tàu bè qua lại. 

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn vị 

liên quan rà soát lại quy hoạch phạm vi nuôi trồng thủy sản trong khu vực, phân 

định rõ ràng vị trí mặt nước không làm ảnh hưởng hoạt động thủy nội địa, đảm bảo 

hoạt động thủy nội địa tại khu vực được trật tự, an toàn, thông thoáng. 

5. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị liên 

quan trong công tác quản lý nhà nước của ngành, phối hợp với lực lượng chức 

năng tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động phương tiện mô tô nước thể thao, 

đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp hộ kinh doanh đến làm thủ tục để 

cấp phép hoạt động nếu đủ điều kiện. 

6. Yêu cầu Công ty cổ phần Thành Trung khắc phục điểm mất an toàn bị 

xói, lỡ kè đất tại bãi đậu xe khu vực Bãi Kinh. 

Giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) thực 

hiện bố trí hộ lang tại các vị trí đang xói lỡ khu vực Bãi Kinh. 

Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải theo dõi, đôn đốc Công ty cổ phần 

Thành Trung nghiêm túc thực hiện nội dung trên; báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 20/4/2022./. 
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