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Như Xuân, ngày          tháng 7 năm 2022 

     Về việc tăng cường công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa 

mưa, bão. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn 

 

Thực hiện Công văn số 3555/SGTVT-QLVT ngày 08/7/2022 của Sở Giao thông 

vận tải Thanh Hóa về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa, bão. UBND huyện đề nghị các phòng, ban đơn 

vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- UBND các xã, thị trấn có hoạt động vận tải khách ngang sông, khách tham quan 

du lịch tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện như: Trang bị đầy đủ áo 

phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh trên phương tiện; tăng cường kiểm tra, rà soát khu vực 

có nguy cơ xảy ra đuối nước; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không 

đảm bảo an toàn kỹ thuật, phương tiện hoạt động tự phát, phương tiện không đăng ký, đăng 

kiểm, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn (nếu có); đặc biệt không cho 

phương tiện hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu khi có lũ quét, lũ ống, nước sông dâng 

cao. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát thời hạn đăng kiểm của phương tiện chở khách ngang 

sông, chở khách du lịch trên địa bàn (nếu có); đối với các phương tiện đã hết hạn đăng 

kiểm hoặc chuẩn bị hết hạn, thông báo cho UBND huyện (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng) để 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn gia hạn đăng kiểm cho các phương tiện. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện như: Trang bị đầy đủ áo 

phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh trên phương tiện; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối 

với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, phương tiện hoạt động tự phát, 

phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên 

môn (nếu có). 

- Phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông huyện tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến đến các chủ phương tiện và hành khách tham gia giao thông biết quy định 

về mặc áo phao và đeo cục nổi khi tham gia các hoạt động giao thông đường thủy. Tổ chức 

kiểm tra cấp hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, công bố hoạt động bến thủy nội địa cho các trường 

hợp đủ điều kiện theo phân cấp. 
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Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban đơn vị liên quan triển khai, thực 

hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như  trên (t/h); 

- Phòng KTHT (p/h) 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
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