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 Để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng của nhân dân, 

nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa và giảm thiểu các thiệt hại do tai 

nạn đuối nước có thể xảy ra trên địa bàn, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các địa 

phương chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền, vận động 

gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè; căn 

cứ tình hình thực tế, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi 

trường nước. Khuyến cáo trẻ không nên chơi đùa gần ao, hồ, sông suối nơi vắng vẻ, 

không có người lớn trực bảo vệ, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước. 

2. Tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước phải đảm 

bảo đủ điều kiện mới được phép hoạt động; phương tiện tham gia hoạt động phải 

được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật; người 

quản lý, điều hành hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phải hướng dẫn cho khách 

thuê sử dụng thành thạo phương tiện, có áo phao cứu sinh trước khi cho khách tham 

gia các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước và chịu trách nhiệm về sự an toàn tính 

mạng của du khách cũng như tai nạn đối với người khác do khách gây ra. 

3. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát về an toàn 

và kỹ thuật của bến thủy nội địa, phương tiện chở khách ngang sông, khách du lịch, 

người điều khiển phương tiện; kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm các quy 

định; tổ chức thực hiện nghiêm túc, chuyên nghiệp, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn 

tại các địa điểm đã được khai thác làm bãi tắm biển, khu vui chơi dưới nước trên địa 

bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn 

giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn quản lý. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động 

xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. 

Đề nghị các địa phương quan tâm thực hiện./. 
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