
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 

 V/v kiểm tra hoạt động vận tải hành 

khách tại khu du lịch Chùa Tam Chúc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày        tháng        năm 
 

     

                                Kính gửi: Báo điện tử Giao thông;     

  

 Căn cứ Văn bản số 121/CĐTNĐ-VT-ATGT, ngày 05 tháng 2 năm 2020 

của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về việc phán ánh của cơ quan truyền 

thông về tình trạng mất an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên hồ Tam Trúc. 

 - Ngày 06 tháng 2 năm 2019, Sở GTVT Hà Nam đã có Văn bản số 

144/SGTVT-QLVT,PT&NL chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở phối hợp với các 

lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát các nội dung của Báo điện tử giao 

thông phản ánh; 

 - Theo đó ngày 13 tháng 2 năm 2020 Thanh tra Sở đã phối hợp với Cục 

Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt 

Nam, Ban ATGT tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc Sở kiểm tra về việc thực 

hiện công tác đảm bảo ATGT khu vực hồ Tam Chúc thị trấn Ba Sao huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam. Qua kiểm tra tại đơn vị quản lý là Công ty TNHH DVDL 

Tam Chúc còn một số tồn tại Đoàn kiểm tra đã yêu cầu khắc phục. Đơn vị đã 

thống nhất với yêu cầu của Đoàn kiểm tra và sẽ chấp hành nghiêm các quy định 

của Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định khi đưa phương 

tiện vào hoạt động.  

 Sở Giao thông Vận tải Hà Nam trân trọng phúc đáp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Đường thuỷ nội địa VN; 

- Sở TT&TT Hà Nam;  

- Giám đốc Sở                                 (để B/c); 

- Lưu VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

Khổng Bình Nguyên 
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