
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  656 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

V/v hướng dẫn tuyên truyền các quy định 

về an toàn giao thông đường thủy nội địa, 

điều kiện hoạt động đối với phương tiện 

được miễn đăng ký, người lái phương tiện 

khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí 

dưới nước trên hệ thống đài truyền thanh 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 3929/UBND-QLĐT ngày 04/6/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước được miễn đăng ký trên địa bàn thành phố Nha Trang,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh nội dung bài tuyên truyền về an toàn giao thông 

đường thủy nội địa, điều kiện hoạt động đối với phương tiện được miễn đăng ký, 

người lái phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước do 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn (kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 

15/6/2020 đến ngày 20/6/2020, giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã 

ban hành. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký phát thanh 

của Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                    
- Như trên; 

- Trưởng phòng; 

- Trang thông tin điện tử ( Trâm); 

- Lưu: VT, Trâm.  

TRƯỞNG PHÒNG 
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BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về việc an toàn giao thông đường thủy nội địa, 

điều kiện hoạt động đối với phương tiện được miễn đăng ký, 

người lái phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước 

(kèm theo Công văn số 656/VHTT-TTCS ngày 08/6/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang! 

 

Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc phân công, phân cấp 

thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước và quản 

lý phương tiện được miễn đăng ký trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xin thông tin một số 

nội dung liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa, điều kiện hoạt 

động đối với phương tiện được miễn đăng ký, người lái phương tiện khi tham 

gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước, cụ thể: 

1. Tại điều 24 và điều 25 của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 

15/6/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy 

nội địa ngày 17/6/2014 quy định: “Miễn đăng ký đối với phương tiện thủy nội 

địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc 

bè, khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải bảo đảm điều kiện an toàn như 

sau: Thân phương tiện phải chắc chắn, không bị rò nước vào bên trong; phương 

tiện phải thắp một đèn có ánh sáng trắng ở nơi dễ nhìn nếu hoạt động vào ban 

đêm; phương tiện chở người phải có đủ chỗ cho người ngồi cân bằng trên 

phương tiện và có đủ áo phao hoặc dụng cụ cứu sinh cho số người được phép 

chở trên phương tiện”. 

2. Tại điều 3 của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí 

dưới nước quy định: “Phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước là tàu, 

thuyền hoặc cấu trúc nổi khác được dùng để phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 

có sức chở không quá 05 người và hoạt động trong vùng hoạt động được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc công bố”./. 

Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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