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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với phương tiện thủy nội 

địa không đăng ký, đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Thời gian qua, trên toàn quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông 

đường thủy nội địa nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh 

hưởng nghiêm trọng tới hoạt động vận tải trên tuyến đường thủy nội địa. 

Nguyên nhân các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa 

không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn khi 

tham gia giao thông.  

Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, tuy 

nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do một số chủ phương tiện thủy nội 

địa chưa nhận thức, không chấp hành quy định về Luật giao thông đường thủy 

nội địa, đặc biệt là các phương tiện vận chuyển khách thủy nội địa, khai thác cát 

sạn không đăng ký, đăng kiểm vẫn hoạt động trên đường thủy nội địa. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo đảm an toàn giao thông 

đường  thủy nội địa, phòng ngừa tai nạn đường thuỷ xảy ra, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ 

thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu 

đắm; chở quá số người được phép, chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch dấu 

mớn nước an toàn; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng, chứng chỉ 

chuyên môn theo quy định; 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các phương tiện thủy nội địa không bảo đảm chất 

lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo quy định trên địa bàn 

quản lý, đặc biệt lưu ý đến phương triện vận chuyển, khai thác cát sạn không 

đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ 

chuyên môn theo quy định.   

2. Sở Giao thông vận tải 

- Chủ trì, phối hợp các UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức 

đăng ký, đăng kiểm các phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm theo 

quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm 

tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy đối với 

các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa, 

vận tải hành khách ngang sông, vận chuyển, khai thác cát sạn trên địa bàn; 



- Chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tăng cường công tác kiểm định chất lượng 
phương tiện thủy nội địa, rà soát, xử lý đối với các phương tiện thủy nội địa đã 
quá hạn kiểm định mà chưa thực hiện kiểm định lại theo quy định, thông báo 
cho các cơ quan chức năng đường thủy nội địa, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố Huế (có phương tiện) và Ban ATGT tỉnh, danh sách các phương tiện quá 
hạn kiểm định, các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn; 

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với các cơ quan chức 
năng  tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về trật tự, 
an toàn giao thông đường thủy. Tập trung xử lý nghiêm, triệt để những phương 
tiện không bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật, không đăng ký, đăng kiểm theo 
quy định, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; thuyền viên, người lái phương tiện 
không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; 

- Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động người dân sinh sống khu vực ven sông, kênh, hồ, đầm phá, các 
khu vực bến khách ngang sông, bến có tiếp nhận khách du lịch thực hiện đúng 
các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên 
đường thủy.  

3.  UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông 
đường thủy nội địa; tổ chức, đôn đốc UBND các Xã, Phường rà soát, thống kê 
các phương tiện thủy nội địa không đăng ký, đăng kiểm, phương tiện quá hạn 
kiểm định trên địa bàn quản lý; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải để đăng ký, 
đăng kiểm đối với các phương tiện thủy nội địa chưa đăng ký, đăng kiểm, 
phương tiện quá hạn kiểm định theo quy định.   

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng ở địa phương kiên quyết xử lý nghiêm 
các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm vẫn tham gia hoạt động trên các 
tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là phương tiện vận chuyển khách du lịch. 

4. Ban An toàn giao thông tỉnh: 

Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường truyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức của người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao 
thông đường thủy nội địa. 

Chủ trì theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, địa phương; báo cáo 
UBND tỉnh về kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo trật 
tự an toan giao thông năm 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Yêu cầu Công an tỉnh, sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn 
trương tổ chức triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./. 
Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, NNPTNT; 

- Ban ATGT tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- Công an các huyện, thị xã, TP Huế; 

- Lưu VT, GT.   
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PHÓ CHỦ TỊCH 
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