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Số: 113/TB-UBND Hội An, ngày 14 tháng 3 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận tại cuộc họp bàn phương án đảm bảo an toàn và chấn chỉnh hoạt 

động vận tải khách du lịch đường thủy tuyến Cửa Đại- Cù Lao Chàm 

Ngày 10/3/2022, UBND Thành phố tổ chức cuộc họp bàn phương án đảm 

bảo an toàn và chấn chỉnh hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy tuyến Cửa 

Đại - Cù Lao Chàm. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Lanh- Phó Chủ 

tịch UBND Thành phố; đại biểu các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa- Thông tin, 

Phòng Kinh tế, Phòng Quản lý Đô thị, Công an, Phòng Cảnh sát Đường thủy, Ban 

quản lý Bến Thủy bộ, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, 

Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, Ban Quản lý bến Cù Lao Chàm; 

UBND phường Cửa Đại, xã Tân Hiệp, Hiệp hội Du lịch Cù Lao Chàm. 

Sau khi nghe đại biểu các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất, kiến nghị và ý 

kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Lanh, đồng chí Nguyễn Thế Hùng- 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố, chủ trì cuộc họp đã kết luận: 

Vụ tai nạn tàu cao tốc chở khách du lịch trên tuyến đường thủy Cửa Đại – 

Cù Lao Chàm vào ngày 26/02/2022 vừa qua là một sự cố đau thương. Sự việc 

này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác 

quản lý nhà nước các cấp, trong đó có trách nhiệm của các cơ quan chức năng 

Thành phố. 

Trên cơ sở ý kiến đề xuất tại cuộc họp và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 60/TB-UBND ngày 04/3/2022, 

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn 

trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm 

vụ được giao tại Thông báo số 176/TB-UBND ngày 27/4/2021 của UBND thành 

phố về một số nội dung liên quan đến hoạt động tại bến du lịch Cù Lao Chàm và 

chuẩn bị cho mùa du lịch biển tại xã Tân Hiệp, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND Thành phố để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Giao Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa 

Đại, Công an, Phòng Cảnh sát Đường thủy khẩn trương làm việc với các doanh 

nghiệp vận tải, du lịch tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm để quán triệt các quy định 

của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tổ chức lấy ý kiến của 

các chủ tàu, lái tàu được cải hoán sang chuẩn SB về mức độ an toàn của các loại 
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tàu này trong vận chuyển hành khách để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để 

kịp thời có báo cáo, kiến nghị với cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền. 

3. Giao Văn phòng HĐND-UBND Thành phố phối hợp với Đồn Biên 

phòng Cửa Đại, UBND Cửa Đại và các cơ quan, đơn vị liên quan sắp xếp thời 

gian, thành lập Đoàn khảo sát tại cồn cát Cửa Đại để đề xuất lập phương án xây 

dựng chòi canh thực hiện công tác ứng cứu khi có tai nạn xảy ra trên biển Cửa 

Đại. 

4. Về nội dung “Nghiên cứu, đề xuất cho phép tổ chức một số hoạt động 

du lịch, thể thao biển tại khu vực cồn cát Cửa Đại kết hợp với quan sát, hỗ trợ 

ứng cứu khi có tai nạn đường thủy”: Giao Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, 

nghiên cứu và có báo cáo kết quả về UBND Thành phố, hoàn thành trong tháng 

4/2022. 

5. Về “Nghiên cứu điều chỉnh giờ hoạt động tuyến vận chuyển khách du 

lịch Cửa Đại- Cù Lao Chàm để đảm bảo an toàn, phù hợp với thực tiễn (có thể 

yêu cầu tàu du lịch phải rời bến Cù Lao Chàm về bến Cửa Đại trước 12 giờ 00 

hằng ngày”: Giao phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, nghiên cứu tham mưu, để 

xuất với cấp có thẩm quyền theo đúng quy định. Trong đó, cần chú ý việc hoạt 

động của tàu du lịch, tàu dân sinh để có đề xuất phù hợp. 

6. Về một số nội dung cụ thể: 

- Về rà soát Quy chế phối hợp tại Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 

24/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam: Giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với 

Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, BQL Bến thủy bộ, 

BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và các đơn vị liên quan khẩn trương có 

góp ý cụ thể với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam. 

- Về vấn đề luồng thủy nội địa Cửa Đại – Cù Lao Chàm và hệ thống phao, 

tiêu báo hiệu: Đề nghị Đồn Biên phòng Cửa Đại kiểm tra, rà soát và có báo cáo 

đề xuất cụ thể với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam. 

- Đề nghị Chi hội Hiệp hội Du lịch Cù Lao Chàm khẩn trương làm việc 

với các Doanh nghiệp vận tải du lịch tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm để có kế 

hoạch trang bị áo phao phản quang, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm cứu nạn, 

cứu hộ nếu xảy ra tình huống xấu. 

- Về thông tin hành khách xuất rời bến: Giao Ban quản lý Bến Thủy bộ, 

BQL Bến Cù Lao Chàm kiểm tra, rà soát và yêu cầu Doanh nghiệp khai báo 

theo mẫu kê khai được Thành phố thống nhất, ghi chép đầy đủ thông tin hành 

khách trước khi xuất bến, nếu không thực hiện đúng thì có thể yêu cầu cơ quan 

chức năng không cấp lệnh xuất bến.  
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- Về đề nghị bố trí 01 bốt gác ở Cầu Cảng xã Tân Hiệp: Giao UBND xã 

Tân Hiệp chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm khảo sát, đề xuất 

với UBND thành phố theo đúng quy định. Việc này phải hoàn thành trong tháng 

3/2022. 

- Về xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển ở tuyến thủy nội địa 

Cửa Đại- Cù Lao Chàm: Đề nghị Đồn Biên phòng Cửa Đại chủ trì, phối hợp với 

Phòng Kinh tế, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, báo cáo UBND 

Thành phố xem xét, phê duyệt. Việc này phải hoàn thành trong tháng 4/2022. 

- Trong thời gian chờ UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp của 

Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 24/4/2020, UBND thành phố đề nghị Đồn 

Biên phòng Cửa Đại làm việc cụ thể với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và các 

cơ quan, ban ngành liên quan thống nhất cách quản lý, vận tải, vận chuyển và 

vận hành Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm theo đúng quy định. Nếu vượt thẩm 

quyền thì báo cáo cấp trên chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

Trên đây là một số nội dung đã kết luận tại cuộc họp, đề nghị các địa 

phương, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở GTVT tỉnh Quảng Nam; 

- TT Thành ủy, TT HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP (b/c); 

- Phòng: KT, QLĐT, VHTT, Công an TP; 

- VP HĐND-UBND TP; 

- Các Đồn BP: Cửa Đại, Cù Lao Chàm; 

- BQL Bến thủy bộ, BQL Khu BTB CLC; 

- Hiệp hội Du lịch Cù Lao Chàm (phòng 

VHTT gửi giúp); 

- UBND: Cửa Đại, Tân Hiệp; 

- Lưu: VT- UBND (LT). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

K.T CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Hùng 
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