Xử lý tình trạng “xe mù”, xe tự chế hoạt động trên địa bàn thành phố
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There are no translations available.
Ban An toàn giao thông thành phố gần đây nhận được nhiều phản ánh của báo chí về
tình trạng hoạt động phức tạp của “xe mù”, xe tự chế xuất hiện ngay cả trong khu vực
trung tâm thành phố, ngang nhiên chở hàng hóa cồng kềnh, kéo theo xe bò chở tôn, vật
liệu xây dựng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật như thiếu biển kiểm soát, đèn, gương
chiếu hậu, còi, phanh, … gây ùn tắc giao thông, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông,
mất mỹ quan đô thị.

Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị như sau:

1. Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông – Công an thành phố và Công an
các quận, huyện tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
TTATGT của “xe mù”, xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh gây ùn tắc giao thông, không đảm
bảo an toàn kỹ thuật, vi phạm luật Giao thông đường bộ, đặc biệt với các hành vi vi phạm
TTATGT như chạy quá tốc độ, không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, …

2. Ban An toàn giao thông các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức
chấp hành TTATGT đến các đối tượng là cá nhân, chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn quản lý,
nhằm chấm dứt tình trạng sử dụng “xe mù”, xe tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật để vận
chuyển hàng hóa. Đồng thời, có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân lao động nghèo sử dụng
“xe mù”, xe tự chế vận chuyển hàng hóa làm kế sinh nhai có thể học nghề mới và chuyển đổi
nghề nghiệp.

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai các biện pháp trên để đảm bảo
TTATGT trên địa bàn thành phố.
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