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Số:            /BC-UBND 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

         Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

    Đình Lập, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an 

toàn giao thông đường thủy trong tình hình mới 

 

Kính gửi: Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 103/BATGT-VP ngày 27/6/2022 của Ban ATGT 

tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 05/7/2016; Kế hoạch số 207/KH-UBATGTQG ngày 26/5/2022 

của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải 

pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thuỷ trong 

tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 23), UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Huyện Đình Lập là đầu nguồn của 04 con sông lớn gồm: Sông Kỳ Cùng, 

Sông Lục Nam, Sông Tiên Yên, Sông Ba Chẽ, do đó địa hình thường xuyên bị chia 

cắt bởi sông suối. Hệ thống hiện trạng giao thông bộ trên địa bàn huyện cụ thể: Quốc 

lộ có 02 tuyến, tổng chiều dài là 102 km. Quốc lộ 31 từ Km101 dến Km162 dài 

61km. Quốc lộ 4B từ Km39 đến Km80 là 41km; Đường tỉnh trên địa bàn huyện 

có 02 tuyến đường tỉnh ĐT.246 và ĐT.237 với chiều dài là 44,5Km; Đường 

huyện có 09 tuyến, bao gồm các tuyến ĐH 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 

với tổng chiều dài 169 km; Đường nội thị có 05 tuyến, tổng chiều dài 4,3km;  

Đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài 490,16km.Trên địa bàn huyện 

chưa có giao thông đường thủy. Trên địa bàn huyện gồm các con sông, hồ đập cụ 

thể: 

- Sông Kỳ Cùng: Bắt nguồn từ Bản Bắc Xa, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập 

chảy qua 2 xã Kiên Mộc và Bính Xá rồi sau đó chảy qua địa phận huyện Lộc 

Bình. Mặt cắt ngang lòng sông rộng chung bình khoảng 25m đến 30m, các điểm 

giao thông vượt sông cơ bản đã được xây dựng cầu hoặc ngầm để đảm bảo đi lại 

của nhân dân trong vùng. 

- Sông Lục Nam: Bắt nguồn từ Km39 QL.4B thuộc địa phận thôn Kéo 

Cọ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập. Chảy qua địa phận 04 xã, 02 thị trấn gồm:  

Bắt nguồn tại xã Đình Lập chảy qua thị trấn Đình Lập sang xã Thái Bình đến 

Thị trấn Nông trường Thái Bình sang xã Cường Lợi đến xã Lâm Ca và chảy 

sang địa phận tỉnh Bắc Giang.  



- Sông Tiên Yên: Bắt nguồn từ thôn Khe Luồng, xã Kiên Mộc chảy qua 

xã Châu Sơn đến xã Bắc Lãng và chảy qua địa phận tỉnh Quảng Ninh.  

- Sông Ba Chẽ: Bắt nguồn từ thôn Đồng Quan, xã Cường Lợi chảy qua xã 

đến xã Đồng Thắng và chảy qua địa phận tỉnh Quảng Ninh.  

- Trên địa bàn huyện có 06 hồ đập gồm: Hồ Pắc Làng, Hồ Bản Lạn, Hồ 

Khuổi In, Hồ Khe Đín, Hồ Khe Quang, Hồ Khuổi Liều. 

* Tình hình tai nạn giao thông thủy từ năm 2016 - 2021: Trên địa bàn 

huyện hiện nay chưa có giao thông đường thủy. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện 

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 

106/KH-BATGT ngày 25/8/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. Trong quá 

trình triển khai thực hiện Chỉ thị 23, từ năm 2016 đến nay, UBND huyện chưa 

có giao thông đường thủy nhưng đã đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa 

bàn huyện. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT đường thuỷ 

nội địa 

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giao thông đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa, trọng tâm là tuyên truyền quy tắc giao thông đường bộ, 

đường sắt, đường thủy; những quy định bắt buộc đối với người và phương tiện 

khi tham gia giao thông; quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành 

lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; những hành vi vi phạm và chế tài 

xử lý vi phạm về TTATGT… Các cấp, các ngành đã quan tâm triển khai thực 

hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đường thủy 

với nội dung, hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm.  

Với sự vào cuộc tích cực, sự phối hợp triển khai đồng bộ của các cấp ủy 

đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và của hệ thống chính trị trên địa 

bàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, nhận 

thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT đường bộ, đường thủy, đường 

sắt của người dân thời gian qua được nâng lên rõ rệt, từ đó đã góp phần kiềm 

chế, kéo giảm được TNGT nói chung trên địa bàn huyện, đặc biệt là không xảy 

ra tai nạn đuối nước trong những năm qua. 

 3. Công tác xây dựng và quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa 

Trên địa bàn huyện trong năm 2021 Hồ chứa nước Bản Lải bắt đầu tích 

nước có ngập trên địa bàn thôn Pò Phát, xã Bính Xá dài khoảng 3km. UBND 

huyện trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng khảo sát và 

xem xét cụ thể. 



III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường 

thuỷ trong tình hình mới, các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp 

thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện công tác nắm tình hình, đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

pháp luật của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo đảm TTATGT đường thủy. 

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

1. Những khó khăn, vướng mắc 

Huyện Đình Lập là huyện miền núi có địa hình rừng núi phức tạp, các 

sông chảy trên địa bàn đều thuộc thượng lưu nên nước sông cạn hoặc chảy xiết 

do vậy hoạt động vận tải của phương tiện thủy nội địa trên địa bàn gặp nhiều 

hạn chế. Chủ yếu là hoạt động vận chuyển hàng hóa trên một số đoạn sông và 

bằng phương tiện thô sơ như: Bè mảng tre, đò ngang sông và các thuyền nhỏ 

không gắn động cơ phục vụ dân sinh đi lại trồng rừng và làm ruộng, vào mùa 

nước lớn đã cấm không cho người dân đi lại; một số phương tiện thuộc diện 

đăng kiểm do người dân tự đóng không theo quy định thiết kế, thẩm định giám 

sát, không đảm bảo để đăng ký, đăng kiểm. Do hệ thống đường bộ ngày càng 

phát triển, nhất là các khu vực cửa khẩu đều đã thông tuyến đường bộ với Trung 

Quốc nên hoạt động vận tải trên hệ thống đường bộ đã đáp ứng được nhu cầu 

vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp và thương lái. Vì vậy nhu cầu vận 

tải trên đường thủy nội địa không phát triển, công tác quản lý phương tiện giao 

thông đường thuỷ nội địa còn nhiều hạn chế. Ý thức chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy của người dân còn hạn chế; 

hầu hết người tham gia giao thông khi đi đò, bè, mảng chưa thực hiện quy định 

mặc áo phao. Các phương tiện không làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm do phương 

tiện không có hồ sơ gốc.  

2. Kiến nghị, đề xuất: 

Đề nghị Sở Giao thông vận tải nghiên cứu để thực hiện tập huấn cho các 

hộ dân sinh sống gần khu vực có hồ đập lớn để việc đi lại phục vụ sản suất của 

người dân được an toàn hơn nữa.  

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng kính gửi Ban An toàn giao 

thông tỉnh Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện  (b/c); 

- Ban ATGT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Hoàng Thanh Đạm 



 

 

 

 

 

 

Phụ lục 01: PHÂN TÍCH TNGT ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA 

 

T

T 

Nộidun

g 

Tổngsố 201

7 

2018 201

9 

2020 2021 

1 Số vụ 0      

2 Sốngườichết,mấttích 0      

3 Sốngườibịthương 0      

4 

Phânloại:       

Đặcbiệtnghiêmtrọng       

Rấtnghiêmtrọng       

Nghiêmtrọng       

Ítnghiêmtrọng       

5 

Nguyên nhân:       

KhôngbằngcấpCCCM       

Chởquásốngười, quávạchmớnnước       

Viphạmtínhiệu       

Báo hiệuđườngthủy       

Viphạm quyđịnhvề tốcđộ       

Quánồngđộquyđịnh       

Tầmnhìnbịhạn chế       

Khôngchấp hànhquytắc khi neođậu       

DoPTkhôngđảm bảo an toàn kỹthuật       

Dohạtầngbịhư hỏng       

Dothời tiết, khítượng, thủyvăn       

Nguyênnhânkhác       

Chưarõnguyênnhân       

6 

PhântíchtheocôngsuấtPT:       

PTthôsơcótrọngtảitoànphầndưới1tấn

hoặccó sứcchở dưới 5người hoặcbè 

      



PT không có động cơ trọng tải toàn 

phầntừ1tấnđếndưới5tấnhoặccósứcc

hởtừ 

5 người đến 12 người, PT có động 

cơ côngsuất máy chính dưới 5 mã 

lực hoặc có sứcchởdưới 5 người 

      

PT không có động cơ trọng tải toàn 

phầntừ 5 tấn đến 15 tấn, PT có 

động cơ tổngcông suất máy chính 

từ 5 mã lực đến 

15mãlựchoặccósứcchởtừ5ngườiđến

12người 
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 PT không có động cơ trọng tải toàn 

phầntrên 15 tấn, PT có động cơ 

tổng công 

suấtmáychínhtrên15mãlực,phươngt

iệncósứcchở trên 12 người, 

trongđó: 

      

-PT cótổng côngsuấtdưới150CV       

-PT cótổng côngsuấttừ 150-400CV       

-PT cótổng côngsuấttrên400CV       

PTkhác       

7 Tainạnđuốinƣớc:       

Số vụ 17 2 1 4 4 6 

Sốngườichết,mấttích 17 2 1 4 4 6 

Sốngườibịthương       



Phụ lục 02: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ 

TTATGT 

 

TT Hình thức Đơn vị tính Số lượng 

1 
Truyền hình Chủđề/thờilượngphátsón

g 

87 tin, 32 phóng sự 

2 
Phát thanh Chủđề/thờilượngphátsón

g 

87 tin 

3 Báo chí, tạp chí Bài/sốlượngpháthành 87 tin, 32 bài 

4 
Ấn phẩm(Pano,sách,tời 

rơi) 

Chủđề/sốlượngpháthành 10.000 tờ rơi 

5 
Hội thảo, hội thi, tuyên 
truyền 
trực tiếp 

Buổi/sốlượngngườitham
dự 

242 buổi/15.200 lượt 

người nghe 

6 Ký cam kết Lượt 470 lượt 
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Phụ lục 03: KẾT QUẢ TUẦN TRA KIỂM SOÁT, XỬ LÝ VI PHẠM 

 

T

T 

Nội 

dung 

Đơ

nvị 

tín

h 

Tổng 

số 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Số vi phạmHC T/hợ

p 

   04   

2 

Hìnhthứcxửphạt:        

Phạttiền T/hợ

p 

   04   

Sốtiềnphạt T/hợ

p 

   12.280.000 

đ 

  

Tướcquyềnsửdụnggiấyphé
p,chứngchỉ hành nghề 

T/hợ

p 

      

Đìnhchỉhoạtđộng T/hợ

p 

      

Tịchthutangvật,phươngtiệ
nVPHC 

       

3 
Sốviphạmkhôngthihànhđược T/hợ

p 

      

4 

Phântíchhànhvi:        

Chởquámớn nướcan toàn T/hợ

p 

      

Quyđịnh về bằng, CCCM T/hợ

p 

      

Trangthiếtbịcứusinh,cứuđắ

m,PCCC 

T/hợ

p 

      

Viphạm về đăngký, đăngkiểm T/hợ

p 

      

Quyđịnh về danh bạ, ĐBTV T/hợ

p 

      

Quyđịnh 
vềgiấyCNATKTvàBVMT 

T/hợ

p 

      

Khôngkẻvạch mớnnướcantoàn T/hợ

p 

      

Viphạm quyđịnhvề bếnthủy T/hợ

p 

      

Viphạmquyđịnhvềxếp 

dỡhànghóa 

T/hợ

p 
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Vi phạm quy định về tín 

hiệuphươngtiện 

T/hợ

p 

      

Quytắcgiao thông T/hợ

p 

      

Phươngtiện khôngđảmbảo an 

toàn 

T/hợ

p 

      

Cáclỗi viphạm khác T/hợ

p 
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