
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CV-BATGT Đà Nẵng, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

TTATGT đường thủy nội địa và phòng, 

chống tai nạn đuối nước học sinh, trẻ em 

trong dịp nghỉ hè. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Công an thành phố Đà Nẵng; 

- Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Thành đoàn Đà nẵng; 

- Các cơ quan Thành viên Ban ATGT thành phố; 

- Ban An toàn giao thông các quận, huyện. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1444/CĐTNĐ-ATGT ngày 07 tháng 7 năm 2022 

của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tăng cường công tác bảo đảm trật 

tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống tai nạn đuối nước 

học sinh, trẻ em trong dịp nghỉ hè; Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị 

các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Cơ quan Thành viên Ban ATGT thành phố 

- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng, 

chống tai nạn thương tích; phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh, trong 

đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của 

pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và Chương trình phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. 

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Thành đoàn Đà Nẵng: Tổ 

chức triển khai và nhân rộng các lớp dạy bơi cho trẻ em, học sinh… tuyên 

truyền, phổ biến và hướng dẫn cách phòng chống đuối nước, trang bị kỹ năng 

bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước đối với học sinh, trẻ em; thường 

xuyên tuyên truyền, nhắc nhở không cho học sinh, trẻ em tắm sông, hồ hay chơi 

đùa ở gần khu vực bờ sông, suối, hồ có nguy cơ xảy ra tai nạn. 

2. Ban An toàn giao thông các quận, huyện 

- Bố trí biển cảnh báo ở các vị trí nguy hiểm, để cảnh báo cho trẻ em nguy 

cơ bị đuối nước khi tắm ở suối, sông, hồ, bãi biển, tại các khu du lịch; 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức các lớp dạy bơi để trang bị kỹ năng 

bơi lội cũng như cách thoát khỏi đuối nước, nhất là đối với trẻ em; trang bị kỹ 

năng cứu hộ, sơ cứu người bị đuối nước; không cho trẻ em tắm sông, hồ hay 

chơi đùa ở gần khu vực bờ sông, suối, hồ để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn 

và chỉ cho trẻ em bơi ở hồ bơi, bãi tắm… bảo đảm an toàn và có nhân viên cứu 

hộ giám sát. 
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- Chỉ đạo các lực lượng thường xuyên kiểm tra hoạt động của các phương 

tiện vận tải hành khách đường thủy nội địa, vận tải ngang sông, phương tiện 

thủy thô sơ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các khu du lịch, lễ hội có nhiều học 

sinh, trẻ em tham gia giao thông. 

3. Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an 

toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là kiểm tra thực hiện các quy định 

đảm bảo an toàn giao thông về đường thủy nội địa; thường xuyên kiểm tra về 

việc trang bị sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân trên các phương 

tiện vận tải hành khách đường thủy nội địa, nhất là trên tuyến sông Hàn... 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- Cục ĐTNĐ- Bộ GTVT;     (Báo cáo) 

- UBND thành phố; 

- Lưu: VT, VP Ban. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 

Bùi Hồng Trung 
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