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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 6 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ñối với phương tiện thủy nội ñịa
không ñăng ký, ñăng kiểm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian qua, trên toàn quốc ñã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông ñường thủy
nội ñịa nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng
tới hoạt ñộng vận tải trên tuyến ñường thủy nội ñịa. Nguyên nhân các chủ phương tiện
và người ñiều khiển phương tiện thủy nội ñịa không chấp hành nghiêm các quy ñịnh
của pháp luật về bảo ñảm an toàn khi tham gia giao thông.
Mặc dù trên ñịa bàn tỉnh chưa xảy ra tai nạn giao thông ñường thủy, tuy nhiên,
vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn do một số chủ phương tiện thủy nội ñịa chưa
nhận thức, không chấp hành quy ñịnh về Luật giao thông ñường thủy nội ñịa, ñặc biệt
là các phương tiện vận chuyển khách thủy nội ñịa, khai thác cát sạn không ñăng ký,
ñăng kiểm vẫn hoạt ñộng trên ñường thủy nội ñịa.
ðể nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo ñảm an toàn giao thông ñường
thủy nội ñịa, phòng ngừa tai nạn ñường thuỷ xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
yêu cầu các cơ quan, ñơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Công an tỉnh
- Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát giao thông ñường thủy tăng cường công tác kiểm tra,
xử lý nghiêm các phương tiện không bảo ñảm chất lượng an toàn kỹ thuật, không
ñăng ký, ñăng kiểm theo quy ñịnh, thiếu dụng cụ cứu sinh, cứu ñắm; chở quá số người
ñược 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 ñịnh;
- Chỉ ñạo Công an các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường công tác kiểm tra,
xử lý nghiêm ñối với các phương tiện thủy nội ñịa không bảo ñảm chất lượng an toàn
kỹ thuật, không ñăng ký, ñăng kiểm theo quy ñịnh trên ñịa bàn quản lý, ñặc biệt lưu ý
ñến phương triện vận chuyển, khai thác cát sạn không ñăng ký, ñăng kiểm, người
ñiều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy ñịnh.
2. Sở Giao thông vận tải
- Chủ trì, phối hợp các UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức ñăng ký,
ñăng kiểm các phương tiện thủy nội ñịa chưa ñăng ký, ñăng kiểm theo quy ñịnh;

