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1. Ông Nguyễn Tấn Thành - Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải: Trưởng
đoàn.
2. Ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Biên phòng
tỉnh: Phó đoàn.
3. Ông Mai Văn Tâm - Phó phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy: Phó
đoàn.
4. Ông Điền Thanh Tùng - Đội trưởng, Phòng Cảnh sát môi trường: thành
viên.
5. Ông Lê Xuân Trường - Chuyên viên, Thanh tra Sở Tài nguyên – Môi
trường: thành viên.
6. Ông Nguyễn Xuân Trạch - Chuyên viên Ban An toàn giao thông tỉnh:
thành viên.
7. Ông Hoàng Bá Cường - Phó Phòng An toàn và Thanh tra Hàng hải: thành
viên.
Điều 2. Địa bàn, đối tượng, nội dung, thời gian và kinh phí hoạt động:
1. Địa bàn kiểm tra:
Tất cả các luồng hàng hải và luồng giao thông đường thủy nội địa, bến cảng,
sông rạch, cửa biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Đối tượng kiểm tra:
Kiểm tra tất cả các tổ chức, cá nhân và các loại phương tiện tham gia hoạt
động khai thác mỏ, nạo vét luồng và vận chuyển cát nhiễm mặn và bùn trên địa
bàn tỉnh.
3. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra giấy phép khai thác mỏ, nạo vét luồng của cấp có thẩm quyền.
- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, phương án thi công công trình dự án được duyệt.
- Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
theo quy định.
- Kiểm tra các phương tiện tham gia khai thác, nạo vét, vận chuyển cát, đổ
bùn và giấy tờ của người và phương tiện theo quy định của pháp luật.
4. Thời gian kiểm tra: 01 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi
hành.
5. Kinh phí và phương tiện hoạt động:
- Kinh phí của Đoàn kiểm tra liên ngành được lấy từ nguồn để lại cho Ban
an toàn giao thông tỉnh và Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh (Trong đó 50% từ

