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Sáng 31/3, tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ GTVT tổ chức cuộc họp
bàn về những giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và
thông qua Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự,
ATGT ĐTNĐ nhằm kiềm chế và ngăn chặn TNGT ĐTNĐ, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm
trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt
Báo cáo về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải thủy và bảo đảm trật tự, ATGT
ĐTNĐ tại cuộc họp, ông Trần Văn Thọ - Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, trong
thời gian qua, công tác triển khai thực hiện và phối hợp liên ngành giữa Cục, các cơ quan, đơn
vị liên quan với địa phương chuyển biến tích cực; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,
Quy chế phối hợp liên ngành giữa 3 Cục (Cục CSGT, Cục ĐTNĐ VN, Cục Đăng kiểm VN) và
các văn bản QPPL đã được ban hành; năm 2015, Cục đã phối hợp với Ban ATGT, Sở GTVT 5
tỉnh (Bắc Giang, Quảng Nam, Hải Phòng, Sơn La và Cần Thơ) tổ chức trao tặng hơn 2.300 cặp
phao cứu sinh cho học sinh và người dân địa phương.
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Từ năm 2005 - 2015, ba Cục liên ngành đã phối hợp tổ chức 21 đoàn cấp lãnh đạo Cục và 56
đoàn cấp lãnh đạo phòng làm việc với Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT về công tác triển khai thực
hiện Luật Giao thông ĐTNĐ và các văn bản dưới luật, công tác quản lý ĐTNĐ; phối hợp với địa
phương kiểm tra đánh giá, chỉ ra những tồn tại, hạn chế những nguy cơ mất an toàn trên các
tuyến giao thông ĐTNĐ ở từng địa phương và đề xuất, kiến nghị, yêu cầu khắc phục những tồn
tại để bảo đảm ATGT.

Trong thời gian qua, Cục ĐTNĐ VN đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong
trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, với hơn 1.662.000 bài dự thi; Cục đã phối
hợp giải quyết tình trạng mất trật tự ATGT đường thủy trên luồng ĐTNĐ, đặc biệt tại sông Phi
Liệt, sông Hàn (năm 2008 - 2009) do các phương tiện vi phạm đến luồng và hành lang luồng
ĐTNĐ, hướng dẫn nhắc nhở hơn 3.600 lượt phương tiện đậu, đỗ đúng quy định để bốc xếp
hàng hóa.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Thọ cũng nêu lên những tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm trật
tự, ATGT ĐTNĐ, đồng thời đưa các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ trong thời gian tới,
đó là tập trung vào công tác quản lý nhà nước về các hoạt động vận tải thủy nội địa, ATGT
ĐTNĐ, cảng và bến cảng nội địa, phương tiện thủy nội địa, thuyền viên và người lái phương
tiện thủy nội địa, tăng cường công tác đăng kiểm phương tiện, thanh tra chuyên ngành, cải
cách hành chính…

Trong năm 2016, Cục ĐTNĐ Việt Nam tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm,
cấp bách của ngành; cụ thể, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; tăng cường quản lý hoạt
động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện thủy nội địa tại các cảng, bến thủy nội địa và
tăng cường bảo đảm TTATGT đường thủy; cải cách hành chính, thủ tục hành chính, kịp thời
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư cho phát triển KCHTGT ĐTNĐ, tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo trì, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng giao
thông hiện hữu; thực hiện tái cơ cấu, CPH doanh nghiệp, tăng cường công tác hợp tác, hội nhập
quốc tế; sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng, ban tham mưu để tăng năng lực và hiệu
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quả quản lý, điều hành.

Theo ông Trần Kỳ Hình - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc quản lý phương tiện thủy
nội địa tương tự như quản lý phương tiện cơ giới đường bộ; chủ phương tiện trong quá trình
phương tiện hoạt động phải chịu sự kiểm tra về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của cơ
quan Đăng kiểm Việt Nam và chịu trách nhiệm đảm bảo tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường của phương tiện theo các tiêu chuẩn quy định giữa hai kỳ kiểm tra.

“Cơ quan đăng kiểm thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu
chuẩn, quy chuẩn quốc gia. Cơ quan đăng kiểm không được quyền tuần tra kiểm soát, xử lý
hành vi phương tiện hết hạn đăng kiểm... Việc kiểm tra xử lý này do lực lượng tuần tra, kiểm
soát thực hiện tại bến, cảng do cảng vụ và thanh tra các cấp thực hiện; trên hành trình do lực
lượng cảnh sát giao thông thực hiện. Nếu việc kiểm soát này tốt thì chắc chắn phương tiện thực
hiện pháp luật về đăng kiểm sẽ tốt hơn rất nhiều” - ông Trần Kỳ Hình nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã thông
qua Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT ĐTNĐ
nhằm kiềm chế và ngăn chặn TNGT ĐTNĐ, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt
nghiêm trọng, tai nạn do phương tiện thủy đâm, va vào các công trình vượt sông.

Ông Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong 2 năm qua, số người chết do TNGT đường thủy có
chiều hướng gia tăng, trong năm 2014 tăng 14 người (31,1%), năm 2015 tăng 12 người (20,3%);
đặc biệt thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giữa phương tiện thủy với cầu vượt sông
gây thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện thủy vi
phạm các quy định về an toàn ĐTNĐ, công tác quản lý không đảm bảo, tuần tra kiểm soát, xử
lý vi phạm chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết.

Ông Hoàng Hồng Giang - Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam đề nghị việc cần thiết, cấp bách
nhất hiện nay đó là cần tăng cường sự quan tâm về kinh phí và thể chế, pháp luật.
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Ông Hoàng Hồng Giang cảnh báo rằng, nếu đường thủy nội địa không được quan tâm đúng
mức thì TNGT sẽ khó được kiểm soát, bởi vì siết chặt tải trọng đường bộ, hàng sẽ xuống đường
thủy, hàng sẽ xuống phương thức rẻ hơn, tàu sẽ to hơn, người dân, doanh nghiệp phải đóng tàu
to hơn để đi cho hiệu quả hơn, khai thác lâu dài hơn.

Ông Hoàng Hồng Giang cũng thừa nhận, trong thời gian qua các văn bản QPPL, dưới luật đến
hiện tại số lượng được giao xây dựng đã cơ bản hoàn thành đúng thời hạn nhưng chất lượng
chưa phù hợp và đảm bảo yêu cầu theo đúngthực tiễn.

Ông Hoàng Hồng Giang đề nghị các địa phương quản lý chặt chẽ các bến bãi không phép
đang hoạt động, xử lý nghiêm, triệt để các bến bãi không phép, trái phép (hiện có 24% các bến
bãi hàng hóa không phép); đề nghị các địa phương phải có văn bản cam kết bảo đảm ATGT
tại các bến, nhất là tình trạng các bến không phép, nạn khai thác cát trái phép và bến bãi ven
sông.

Liên quan đến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm
trật tự, ATGT ĐTNĐ, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia
cho biết, trên cơ sở các ý kiến của các đơn vị, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổng hợp,
hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, sau đó sẽ gửi lại cho các bộ, ngành liên quan, trong đó đề ghị Bộ
GTVT hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, xác định rõ vai trò của ĐTNĐ, để bố trí kinh phí cho
ĐTNĐ phù hợp, việc bố trí kinh phí cho ĐTNĐ thời gian qua rất hạn hẹp, rất khó khăn cho hoạt
động.

Đặc biệt, trong Chỉ thị sẽ nói rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, trong đó sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT khẩn trương xây dựng và tổ chức
thực hiện quy hoạch phát triển giao thông, vận tải ĐTNĐ của địa phương; chỉ đạo tổ chức
thường xuyên các đợt kiểm tra liên ngành giải quyết những vấn đề gây mất ATGT ĐTNĐ ở địa
phương.

Hoan nghênh và đánh giá cao đại diện các cơ quan, đơn vị trong việc góp ý, đưa ra những
giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Cục ĐTNĐ
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Việt Nam hoàn thiện báo cáo, đánh giá tổng thể những kết quả đạt được của ĐTNĐ trong năm
2015, tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2016; trên cơ sở đó xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu
trong thời gian tới phải tập trung triển khai, thực hiện.

Thứ trưởng yêu cầu tập trung rà soát hệ thống văn bản QPPL, cải cách thủ tục hành chính, rà
soát quy hoạch; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng ĐTNĐ theo cơ chế xã hội hóa bằng
nhiều thành phần kinh tế, trong đó Cục ĐTNĐ Việt Nam phải chủ động, phối hợp với Sở GTVT
các địa phương; phải tăng cường tính kết nối vận tải, giữa các khu kinh tế với các đầu mối giao
thông; phân loại các phương tiện phù hợp kết cấu hạ tầng.

Về giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT ĐTNĐ, Thứ trưởng nhấn mạnh tháng 4/2016 là
tháng cao điểm về tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, kiểm soát, làm việc với các địa
phương để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ĐTNT, yêu cầu các đơn vị tập
trung kiểm soát về kinh doanh vận tải đường thủy, phương tiện đường thủy, hành lang an toàn
đường thủy; kiểm soát về phối hợp để thực chức tăng tuần tra, kiểm soát và thanh tra, kiểm tra
đối với lĩnh vực ĐTNĐ.

Thứ trưởng giao Cục ĐTNĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tháng
cao điểm; đồng thời dự thảo kế hoạch về những nội dung cần làm việc đối với Bộ GTVT và
UBND các tỉnh, thành phố, lựu chọn một số điểm nóng, có nhiều phương tiện, nhiều tồn tại
trong lĩnh vực ĐTNĐ để Lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia và các cơ quan liên quan
làm việc cụ thể với các địa phương.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam rà soát mô hình quản lý, nâng cao năng lực
quản lý nhà nước của Cục; rà soát hệ thống biển báo; có quy chế phối hợp giữa Đường thủy,
Hàng hải với Biên phòng; đồng thời yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát các phương tiện,
yêu cầu đăng kiểm các địa phương vào cục rà soát, loại bỏ những phương tiện không bảo đảm
an toàn, không phù hợp vận tải ĐTNĐ.
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