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_________ 

 

 
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 tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả trong triển khai 

nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an 

toàn giao thông đường 

thủy nội địa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải; 

- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh. 

 

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông đường thủy nội địa tại khu vực Vĩnh Hy và Bãi Kinh (Công văn số 

1461/UBND-KTTH ngày 08/4/2022, Công văn số 729/UBND-KTTH ngày 

24/02/2022, Công văn số 1036/UBND-KTTH ngày 04/3/2021, …) đã góp phần 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.  

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, một số tồn tại, bất 

cập có nguy cơ, tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông (mô tô nước tự phát và một số 

phương tiện thủy nội địa khác không có giấy tờ, chứng chỉ theo quy định vẫn hoạt 

động; cầu gỗ tự phát của người dân dùng để đậu đỗ phương tiện nuôi trồng thủy 

sản, ca nô dừng đón, trả khách chưa được giải quyết dứt điểm; các nhà bè nổi vẫn 

tồn tại và đang hoạt động; tình trạng xe chở khách du lịch đến đậu đỗ chưa trật tự 

trong bãi đậu xe, chính quyền địa phương xã Vĩnh Hải được giao quản lý, khai 

thác trong bãi đậu xe chưa tổ chức sắp xếp trật tự để các phương tiện dừng đỗ 

không đúng quy định, …) vẫn còn tiếp tục tiếp diễn, kéo dài do các Sở, ngành, lực 

lượng chức năng, địa phương được giao nhiệm vụ nhưng chậm triển khai thực 

hiện, việc thực hiện kiểm tra, xử lý chưa kiên quyết, dứt điểm. 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi công vụ, tiếp tục triển khai 

các nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thủy nội địa theo báo cáo và đề 

nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Báo cáo số 98/BC-BATGT ngày 

16/5/2022 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 lễ 30/4 và 01/5/2022, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
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1. Thống nhất với nội dung báo cáo và đề nghị của Ban An toàn giao thông 

tỉnh tại Báo cáo số 98/BC-BATGT ngày 16/5/2022.  

Giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 

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

Sở Giao thông vận tải) khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị 

của Ban An toàn giao thông tỉnh tại văn bản trên; gửi báo cáo kết quả thực hiện về 

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Nội vụ trước ngày 08/6/2022 để 

theo dõi, tổng hợp. 

2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tại 

Công văn số 1461/UBND-KTTH ngày 08/4/2022 và Công văn số 729/UBND-

KTTH ngày 24/02/2022, gửi Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Nội vụ 

trong tháng 5/2022 để theo dõi, tổng hợp. 

3. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông 

tỉnh và đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao tại Khoản 1 và Khoản 2 Công văn này, Công văn số 

1461/UBND-KTTH ngày 08/4/2022, Công văn số 729/UBND-KTTH ngày 

24/02/2022 và Công văn số 1036/UBND-KTTH ngày 04/3/2021; đề xuất hướng 

xử lý chấn chỉnh để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 

đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa (nếu có); báo cáo kết quả 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Các Sở: TNMT, XD; 

- Phòng CSGT, Công an tỉnh; 

- Thanh tra Sở Giao thông vận tải; 

- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH.  Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phan Tấn Cảnh 
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