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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra
việc chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về giao thông ñường thủy ñối với các tổ chức,
cá nhân tham gia hoạt ñộng vận tải hành khách ñường thủy nội ñịa, vận tải hành khách
ngang sông, vận chuyển, khai thác cát sạn trên ñịa bàn;
- Chỉ ñạo các ñơn vị ñăng kiểm tăng cường công tác kiểm ñịnh chất lượng
phương tiện thủy nội ñịa, rà soát, xử lý ñối với các phương tiện thủy nội ñịa ñã quá hạn
kiểm ñịnh mà chưa thực hiện kiểm ñịnh lại theo quy ñịnh, thông báo cho các cơ quan
chức năng ñường thủy nội ñịa, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (có phương tiện)
và Ban ATGT tỉnh, danh sách các phương tiện quá hạn kiểm ñịnh, các phương tiện
không ñảm bảo ñiều kiện an toàn;
- Chỉ ñạo 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 ñịnh về trật tự, an toàn
giao thông ñường thủy. Tập trung xử lý nghiêm, triệt ñể những 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; thuyền viên, người lái phương tiện không có bằng,
chứng chỉ chuyên môn theo quy ñịnh;
- Chủ ñộng phối hợp các lực lượng chức năng ñẩy mạnh công tác tuyên truyền,
vận ñộng người dân sinh sống khu vực ven sông, kênh, hồ, ñầm phá, các khu vực
bến khách ngang sông, bến có tiếp nhận khách du lịch thực hiện ñúng các quy ñịnh
của pháp luật về ñảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên ñường thủy.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông
ñường thủy nội ñịa; tổ chức, ñôn ñốc UBND các xã, phường rà soát, thống kê các
phương tiện thủy nội ñịa không ñăng ký, ñăng kiểm, phương tiện quá hạn kiểm ñịnh
trên ñịa bàn quản lý; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải ñể ñăng ký, ñăng kiểm
ñối với các phương tiện thủy nội ñịa chưa ñăng ký, ñăng kiểm, phương tiện quá hạn
kiểm ñịnh theo quy ñịnh.
- Chỉ ñạo các lực lượng chức năng ở ñịa phương kiên quyết xử lý nghiêm các
phương tiện không ñăng ký, ñăng kiểm vẫn tham gia hoạt ñộng trên các tuyến ñường
thủy nội ñịa, ñặc biệt là phương tiện vận chuyển khách du lịch.
4. Ban An toàn giao thông tỉnh:
Phối hợp với các sở, ban, ngành và ñịa phương tăng cường truyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức của người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
ñường thủy nội ñịa.
Chủ trì theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, ñịa phương; báo cáo UBND tỉnh
về kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết công tác ñảm bảo trật tự an toàn
giao thông năm 2018.

