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Lạng Sơn, ngày      tháng 11 năm 2020 
ơ 

V/v tăng cường công tác quản lý 

phương tiện thủy nội địa tại khu vực 

cửa khẩu Bình Nghi 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- UBND huyện Tràng Định. 

 

Xem xét Báo cáo số 28/BC-SGTVT ngày 17/11/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về việc đề xuất cơ chế hợp tác vận tải và quản lý các phương tiện thủy nội 

địa trên địa bàn tỉnh (chủ yếu tập trung tại khu vực bến Nà Mằn, xã Đào Viên, 

huyện Tràng Định), UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản 

lý phương tiện thủy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực 

cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên 

quan khẩn trương triển khai một số biện pháp sau: 

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: chỉ đạo Đồn biên phòng cửa khẩu 

Bình Nghi tiếp tục rà soát quản lý đăng ký tạm thời những thuyền máy đang hoạt 

động, lấy số thứ tự đã ghi trên các thuyền máy, mở sổ theo dõi gắn liền với chủ 

phương tiện và người lái của từng thuyền; chủ động thực hiện, phối hợp với Sở 

Giao thông vận tải UBND huyện Tràng Định, UBND xã Đào Viên tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về giao thông thủy nội địa, vận động Nhân dân khu vực biên 

giới ký cam kết, trong đó có các nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

thủy, đảm bảo môi trường, trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh; giữ nguyên hiện 

trạng, không tăng thêm số lượng, không đóng mới các phương tiện thủy…; chỉ 

cho phép chở hàng, không được chở người. 

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông 

tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức lớp tập huấn về an toàn giao thông thủy nội 

địa tới các chủ thuyền và người điều khiển phương tiện, đồng thời chỉ đạo lực 

lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông 

và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để 

các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thiếu dụng cụ cứu 

sinh, cứu đắm; chở hàng hóa quá tải trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn… 

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện 

Tràng Định tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện không 

được ghi vào sổ quản lý, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; chở hàng quá tải 
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trọng, quá vạch dấu mớn nước an toàn. 

4. UBND huyện Tràng Định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; chỉ đạo, đôn đốc UBND xã Đào Viên 

thường xuyên rà soát, thống kê các phương tiện thủy nội địa, tích cực tuyên 

truyền, vận động người dân không đóng mới, làm phát sinh thêm phương tiện 

thủy trên địa bàn quản lý, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, 

kẻ sơn vạch mớn nước để kiểm soát trọng tải hàng hóa, trang bị áo phao, dụng cụ 

cứu sinh theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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