
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LỘC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTHT Lộc Bình, ngày     tháng 8 năm 2021 

V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông, an toàn nguồn nước Hồ chứa 

nước Bản Lải  

 

Kính gửi:  

- Công an huyện Lộc Bình; 

- Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; 

Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các xã: Tú 

Đoạn, Khuất Xá, Tĩnh Bắc, Sàn Viên. 

 

Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1 tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư xây dựng đến nay đã cơ bản hoàn thành; 

hiện tại, hồ đã tích nước đến cao trình +294,5 (tương đương với cao trình mực nước 

chết).  

Hiện nay, trong khu vực lòng hồ, người dân sử dụng thuyền, bè, xuồng máy 

đi lại nhiều, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện giao thông 

thủy. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, an toàn nguồn nước, phòng ngừa và 

ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy nội địa trên khu vực lòng 

hồ Bản Lải vào mùa mưa lũ năm 2021, cũng như trong quá trình vận hành khai thác 

hồ chứa nước trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, quan tâm thực hiện một số nội dung 

sau đây: 

1. Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các xã: Tú Đoạn, Khuất Xá, 

Tĩnh Bắc, Sàn Viên 

- Quản lý chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông đường thủy trên 

địa bàn. 

- Vận động nhân dân sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi tham 

gia giao thông thủy tránh sự việc đáng tiếc xảy ra đặc biệt trong mùa mưa lũ. Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường 

thủy cho nhân dân trong khu vực lòng hồ; các quy định về đăng ký, đăng kiểm 

phương tiện; các điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa, đặc biệt chú trọng 

tuyên truyền về điều khiển phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn, không sử 

dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và không chở quá tải trọng theo quy định. 

- Hiện tại hồ chứa chưa tích nước đến cao trình mực nước dâng bình 

thường, chưa đưa công trình vào khai thác sử dụng vì vậy đề nghị UBND xã 

kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các hoạt động xây dựng, kinh doanh trong khu vực 

lòng hồ gây nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng môi trường và cảnh 

quan khu vực. 
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- Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 05/BATGT ngày 

15/3/2021 của Ban An toàn giao thông huyện; Công văn số 1075/UBND-KTHT 

ngày 11/6/2021, Công văn số 1186/UBND-KTHT ngày 23/6/2021, Công văn số 

1101/UBND-KTHT ngày 15/6/2021, Công văn số 1354/UBND-KTHT ngày 

16/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành về đảm bảo an toàn giao thông 

đường thủy nội địa (Có Văn bản kèm theo). 

2. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường thông tin 

đến các đơn vị quản lý hồ đập, đơn vị thi công thuộc khu vực dự án hồ chứa nước 

Bản Lải về giám sát, quản lý trong khu vực công trường đang thi công, không cho 

người, phương tiện không có nhiệm vụ ra, vào công trường;  

3. Công an huyện Lộc Bình: Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực 

hiện các biện pháp bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; chỉ đạo lực 

lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp 

luật về giao thông đường thủy nội địa đối với người, phương tiện tham gia giao 

thông đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các xã khu vực tiếp giáp lòng hồ 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy 

nội địa. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phổ biến rộng rãi 

tại các xã Tú Đoạn Khuất Xá, Sàn Viên, Tĩnh Bắc về việc bảo đảm an ninh, an toàn 

lưu thông qua lại trên công trình hồ chứa nước Bản Lải, quy định về phân loại, phân 

cấp kỹ thuật đăng ký phương tiện giao thông nội thủy; hướng dẫn về phương tiện, 

vận tải thủy nội địa. Tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp UBND các xã tiếp giáp khu vực lòng 

hồ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

đường thủy cho nhân dân trong khu vực. Chỉ đạo tổ chức đăng ký, quản lý phương 

tiện thủy theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Xây dựng các quy định về 

quản lý phương tiện thủy thô sơ, phương tiện được miễn đăng ký theo quy định của 

pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông điện tử huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT(HNQ). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Hùng Cường 
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