
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:       /UBND-KTN 
V/v ngăn ngừa, hạn chế các vụ 

tai nạn đường thủy do các 

phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 347/TTg-CN ngày 18/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy 

do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố: 

- Rà soát đánh giá việc thực hiện Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 

25/12/2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường thủy với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trường hợp cần thiết đề 

xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2015/NĐ-CP 

ngày 25/12/2015 theo hướng siết chặt các quy định, tăng nặng chế tài xử phạt đảm 

bảo đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông 

đường thủy, trong đó có hành vi đưa phương tiện không có động cơ trọng tải toàn 

phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất 

máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người (phương tiện nhỏ) 

vào hoạt động mà không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn theo 

quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu bổ sung chế tài xử 

phạt đối với hành vi vi phạm quy định bắt buộc về mặc áo phao hoặc cầm theo 

dụng cụ cứu sinh đối với người đi trên phương tiện thô sơ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông 

đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia 

giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo 

quy định (áo phao, dụng cụ nổi); cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi 

tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, 

dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm tra, 



 

xử lý vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với 

phương tiện thủy nhỏ, thô sơ.  

2. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi 

vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói 

chung và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham 

gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện nhỏ. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, 

Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- U1, U3; (báo cáo) 

- V1; 

- Lưu: VT, Kt2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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