
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Tm XA CIA LO Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: /UBND-DT 
V/v tang ci.r?mg cong tác bão dam 
trt tir, an toàn giao thông thr&ng 
thüy nOi  dja trên dja bàn Thj xà. 

KInh gfri: 

Ctca Lô, ngày tháng 7 nàm 2020 

- Cong an thj xä; 
- Don biên phOng cüa khâu Cira Lô - Ben Thüy 
- Các phông: Giáo dçic và Dào t?o,  Vn hóa và Thông tin; 
- Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thông; 
- Trung tam ciru h và phông chng thiên tai Thj xã; 
- Uy ban nhân dan các phumg. 

Thirc hin Cong van s 4349/UBNID-NC ngày 07/7/2020 cüa UBND tinh Ngh 
An v vic tang cring cong tác dam bâo trtt tir, ATGT duô'ng thüy ni da trên da 
bàn tinh và Cong van s 21 79/SGTVT-TTr ngày 08/7/2020 cüa Sâ Giao thông 4n tái 
Ngh An v vic tang cmmg cong tác bào dam ATGT dumg thüy ni dja. UBND Thj 
xã giao các dan vj thirc hin mt s ni dung sau: 

1. Cong an thj xã. 
- TAng cu?mg kim tra, xir 1 các vi phm v ATGT dumg thüy; dInh chi hott 

dng vth các boat  dng di.thng thüy ni dja trái phép. Tip tçic phi hçrp vi các ca 
quan, dan vj chirc nAng trin khai có hiu qua cuc vn dng xây dimg phong trao 
"VAn hóa giao thông v1i bInh yen song nuc", 1ira ch9n các mô hInh phü hçp, dam 
bào tiêu chI d dAng k thirc hin. 

- Ph& hçip phông Cành sat giao thông Cong an tinh và Thanh tra Sâ Giao thông 
vn tài thirc hin cong tác quãn 1 nhà nijóc di vOi boat  dng cüa phizang tin, thuyn 
viên, ngithi lái phuang tin, diu kin cüa câng, bn thüy ni dja trong hoat dng vn 
tãi hành khách tai  bn khách ngang sOng và hoat dng du 1ch, vui chai giãi tn trén các 
tuyn duông thu ni dja thuc dja bàn. 

2. J3 nghj Don Biên phông cira khãu Cfra Lô - Ben Thüy: Phôi hçp vói 
Cong an thj xA, UBND các phu&ng tang cung cong tác tun tra kim soát nhm phát 
hin kjp thii, x1r 1 nghiêm các hành vi vi pham pháp 1ut v giao thông dung thüy 
ni dja tai  cac bn khách ngang sOng; nghiêm c.m hoat  dng cüa các tàu cá, thuyn 
müng và cac phuang tin kbác ch khách du ljch không dam báo các diêu kin vn tái 
hành khách nhm dam bâo an toAn cho ngi.thi dan, dInh chi hoat  dng di vi các boat 
dng du&ng thüy ni dja trái phép. Dc bit, khOng dê xãy ra tai giao thông duing 

thüy trén dja bàn. 
3. Phông Giáo dtic và Dào tio: Tip tic chi dao  các trrnmg hçc trên dja bàn 
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thpc hin nghiêm tüc cong tác phOng, chng tai nan  dui rnthc cho tré em, h9c sinh; 
chi dao  giáo viên tiêp tiic duy trI nhc nh0, khuyn cáo h9c sinh trén du&ng di h9c, hc 
v và trong thii gian duçc nghi h9c phái luôn tuân thu các quy djnh phông, chng tai 
nin duôi nisóc; có giái pháp khuyn khIch hc sinh tp bcii rèn 1uyn stirc khOe, phông 
chng dui nuOc. 

4. Phông Van hóa Va Thông tin. 
- Phi hçTp vâi UBNID các phthng dy manh  tuyên truyn, giáo djc, nhc nh 

tré em, hc sinh thüc phông ngra tai nan  dui nuóc; lng ghép ni dung tuyên 
truyên ye an toàn giao thông duông thüy trong các cuc thi tim hiu pháp 1ut v An 
toân giao thông trên mng Internet. 

- Chi dao  tp hun thirc hin các kin thüc, k5 näng phông chng dui nisóc cho 
tré em, phát trin mon bai; vn dng các th chüc, cá nhân du tu xay drng b bcii, h 
bGi tai  UBND các phi.thng, Truông h9c. Tham mixu phucmg an u'u tiên, mien, giám 
tin thuê b bcii, tin hpc phi cho tré em, d tao  diu kin cho tré em, h9c sinh duc 
h9c bñ và ttp luyn bai. 

- Tang cthng kim tra vic thirrc hin các quy djnh v chuyên mon dam báo v 
sinh, an toàn di vi các cci sâ t chirc bo!i, 1n, vui chai giái trI dixi nixrc trén dja bàn; 
tin hânh rà soát, cãnh báo nguy cci mt an toàn cho tré tai  cong dng cüng nhu t 
chirc nhiu hoat dng vui chcii, giái tn an toàn cho tré. 

5. Trung tam Van hóa, Th thao và Truyn thông: U'u tiên thi luçmg, ni 
dung tuyên truyn, ph bin pháp lut v dam bão trtt ti,r an toàn giao thông duô'ng 
thüy, phông chng dui nuôc cho tré em trong các bàn tin, phóng sr, chrnmg trInh v 
an toàn giao thông; biu drnmg các din birth ngithi t&, vic tt trong cong tác dam 
bão trt tr an toàn giao thông duông thüy, phé bInh nhu'ng tp th& cá nhân buOng lông 
quán 1, thiu tinh thn trách thim trong vic thirc hin nhim v1i bào dam trt tir an 
toàn giao thông du&ng thüy. 

6. UBND các phirong 
- D.y manh  tuyên truyM, ph bin pháp 1ut v ATGT du?ng thüy ni dja bang 

nhiu hInh thüc thit thirc, d hiu. Cm bin cánh báo nguy him, bin cm tm tai  vj 
trI d quan sat, t chüc rào chin các khu vrc yen các sOng, h& kénh. . cO nguy c 
tim n tai nan  dui nuc; t chrc trin khai các giài pháp, thim vii tr9ng tam ye 

phông tai nan  dui nuâc theo các van bàn chi dao  cüa cap trén. 
- Tang ci.thng cong tác quãn 1 nhà nuâc v báo dam trt tir, an toàn giao 

thông ththng thüy trén dja bàn quán 1; chi dao  thirc hin vic sua chüa, khc phiic 
các hu hông, xung cp cüa bn khách ngang song (bn do ngang); k cam kêt dôi vôi 
các chü phuong tin giao thông thüy, thit bj nOi di dng, nba hang chap hành nghiêm 
các quy djnh v bâo dam an toàn giao thông dung thüy, dc bit là trong müa mua 
bão sp ti. 

7. Trung tam cfru h và phông cng tiên tai: PhOi hp vi UBND các 

phuOng, xay dirng phuang an cüu h, ciru nan  di vi nhU'ng khu virc dông ngui tam 
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bin và các bn do ngang, do dcc, nai cO mt d ngui tham gia giao thông dumg thüy 
cao. 

8. PhOng Quãn 1 do thj: 
Phi hçp vyi Cong an Thj xa t chirc kim tra cong tác dam bão trt tir ATGT 

dithng thüy ni dja; théng kê rà soát trInh UBND tinh, Sâ Giao thông vn tâi cp phát 
áo phao, thi& bj ni ciru sinh hang näm cho các dan vj hoat dng thüy nôi dja trén dja 
bàn; 

Yêu cu các dan vj và d nghj Dn Biên phông cira khAu Cra Là - Bn Thüy 
trin khai thirc hin dung các ni dung trên./ 

Ncri nhin: 
- Nhii trên; 
- UBND tinh Ngh An; 
- Sâ GTVT Ngh An; 
- TT Thj üy, HDND Thj xä 
- Chü tjch UBND Thj xã; 
- Liru: VT, 

 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

 

(b/c) 

 

Vô Van Hung 
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