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Kính gửi:
	- Ban an toàn giao thông tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Tài nguyên Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các Huyện, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc tại Công văn số 5252/VPCP-KTN ngày 17 tháng 7 năm 2012 về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông, để chủ động đối phó với những ảnh hưởng và tai nạn rủi ro khi mùa mưa bão đến, UBND tỉnh yêu cầu:
l. Về công tác tuyên truyền:
Ban ANGT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của những người có liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an toàn cho các công trình cầu vượt sông, phương tiện, cảng, bến thủy nội địa; nâng cao hiệu quả công tác phới hợp giữa chính quyền địa phương có cầu vượt sông với đơn vị quản lý đường thủy nội địa trong việc bảo đảm an toàn cho cầu, an toàn cho các phương tiện thủy lưu thông qua cầu.
2. Về thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa:
- Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND các huyện, thành phố làm đầu mối, trong công tác thẩm định đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hạch, biến đổi khí hậu và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình dự án liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa;
- Sở Giao thông Vận tải, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường duy tu, bảo dưỡng hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa ở các cầu vượt sông bảo đảm an toàn luồng lạch theo đúng quy định của pháp luật.
3. Về công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông đường thủy nội địa:
Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các cảng, bến thủy, điểm neo đậu tàu thuyền trên các tuyến giao thông đường thủy. Kiên quyết đình chỉ, xử phạt nghiêm túc các sai phạm hoạt động của các cảng, bến và khu vực khai thác cát, sỏi, khoáng sản trái phép trên các tuyến sông (đặc biệt là các vị trí sát hành lang bảo vệ cầu) tiềm ẩn có nguy cơ cao dẫn đến đâm va vào cầu vượt sông, gây mất an toàn cho công trình cầu. Rà soát các tuyến đường thủy nội địa trọng điểm có lưu lượng phương tiện thủy lưu thông qua cầu lớn, nếu có nguy cơ dẫn đến gây tai nạn giữa phương tiện đường thủy với cầu phải tổ chức ngay việc điều tiết lưu lượng phương tiện, bảo đảm an toàn cho cầu.
Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công văn này, định kỳ báo các UBND tỉnh.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBATGTQG;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường vụ Tỉnh ủy;          (để báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công ty TNHH 1 TV đường sông QB;
- Website tỉnh;
- Báo Quảng Bình;                  để đăng trên      
- Đài PT truyền hình tỉnh;       thông tin đại chúng
- Lưu: VT, XDCB.
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