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I. Tai nạn giao thông tháng 6/2015 (Từ ngày 16/5/2015 đến 15/6/2015)

1. Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 14 vụ, làm chết 12 người, bị thương 06 người. Hỏng
01 ô tô, 07 mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 4,7 triệu đồng. So với tháng 5/2015, tăng 09 vụ
(14/5), tăng 02 người chết (12/10), tăng 05 người bị thương (6/1). So với tháng 6/2014, tăng 02
vụ (14/12), tăng 06 người chết (12/6), giảm 06 người bị thương (6/12).

2. Tai nạn giao thông đường sắt: Không xảy ra.

3. Tai nạn giao thông đường thuỷ: Không xảy ra.

II. Hoạt động công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Các hoạt động thực hiện &quot;Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015&quot;
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- Thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015; Ban An toàn giao thông thành phố tổ
chức treo 30 băng rôn tuyên truyền trực quan trên 20 tuyến đường chính nhằm nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

- Sở GTVT đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách bằng taxi,
bằng xe buýt thực hiện nghiêm Chỉ thị 43-CT/TU về hưởng ứng năm văn hóa, văn minh đô thị;
Quán triệt đến đội ngũ lái xe, nhân viên quản lý phải thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký
cam kết với lãnh đạo thành phố; và tổ chức việc niêm yết, thực hiện nghiêm &quot;9 nên và 9
không nên&quot; đối với lái xe.

2. Công tác chỉ đạo

- Ngày 25/5/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc kiện
toàn Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng; Trong đó: Chủ tịch UBND thành phố kiêm
Trưởng ban, Giám đốc Sở GTVT - Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Giám đốc Công an - Phó
Trưởng ban và lãnh đạo của 20 cơ quan, đơn vị tham gia thành viên Ban ATGT thành phố.

- Ngày 11/6/2015, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì họp với lãnh
đạo các Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các ngành liên quan để nghe các ngành
báo cáo việc rà soát các nút giao thông, khu vực, tuyến đường thường xảy ra TNGT và có nguy
cơ tiểm ẩn gây mất an toàn giao thông. Qua đó, chỉ đạo các ngành kịp thời khắc phục bảo
đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện các Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Ban An toàn giao
thông thành phố xây dựng Kế hoạch với chủ đề &quot;Vui hè cùng an toàn giao thông&quot;
phổ biến đến học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông và tất cả các Đoàn
viên, thanh niên trên toàn địa bàn thành phố. Tổ chức tuyên truyền và hưởng ứng giải thưởng
&quot;Vô lăng vàng&quot; lần thứ 3 năm 2015 phổ biến đến đội ngũ lái xe trong các doanh
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nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố. Triển khai đến cơ quan thông tấn báo chí, Hội nhà báo,
và Ban ATGT các quận, huyện tham gia &quot;Giải thưởng báo chí viết về an toàn giao thông
năm 2015&quot; do Ủy ban ATGT Quốc gia phát động.

- Công an thành phố có văn bản chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và
Công an các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; có phương án phòng chống,
ngăn chặn đua xe trái phép, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao
thông thực hiện nghiêm Thông báo số 106/TB-VP ngày 12/5/2015 của Văn phòng UBND thành
phố.

3. Công tác tuyên truyền

- Thực hiện Thông báo số 106/TB-VP ngày 12/5/2015 của Văn phòng UBND thành phố,
ngày 17/6/2015, Ban ATGT thành phố đã tổ chức họp với các cơ quan truyền thông về đăng tải
thông tin danh sách xe vi phạm qua cầu Thuận Phước và phương tiện thủy nội địa chở khách
du lịch trên sông không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp
luật ATGT cho lái xe, người điều khiển phương tiện thủy nghiêm túc thực hiện, góp phần đảm
bảo an toàn giao thông.

- Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đã tổ chức 22 lượt tuyên truyền lưu động,
phổ biến, tuyên truyền các quy định về nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em… Tổ chức 04
lượt báo cáo chuyên đề ATGT cho 140 công nhân viên Công ty Bia Việt Nam tại TP Đà Nẵng,
450 học viên, giáo viên các cơ sở đào tạo lái xe; 40 lái xe của Hãng taxi Mai Linh. Tổ chức
tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho 60 chủ doanh nghiệp, thuyền trưởng,
máy trưởng phương tiện thủy chở khách, phương tiện thủy chở xăng dầu đóng trên địa bàn
thành phố.

- Thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác xây dựng văn hóa giao thông - văn minh
đô thị, Hội Nông dân thành phố xây dựng Kế hoạch ra quân và tổ chức thực hiện xây dựng
điểm &quot;Đoạn đường an toàn giao thông&quot; tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, dự
kiến ra quân vào ngày 25/6/2015.
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4. Công tác bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông

- Ngày 15/6/2015, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị Cục Quản lý Đường bộ III
về khắc phục hạ tầng giao thông do Cục QLĐB III quản lý; Qua đó đã kiến nghị về nghiên cứu
tổ chức giao thông tại khu vực nút giao thông đường Nguyễn Văn Cừ - Tạ Quang Bửu - Nguyễn
Phước Chu; Khắc phục các hư hỏng, kẻ lại vạch tim đường, bổ sung biển báo trên tuyến đường
Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Văn Cừ. Triển khai kẻ vạch sơn trên 41 tuyến
đường, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ và biển cấm sử dụng còi xe trên các tuyến đường
Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp và trước khu vực Bệnh viện, cơ quan, trường học, khách
sạn…

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 27/5/2015, Sở GTVT đã phối hợp
với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, khảo sát và đề xuất UBND thành phố về việc
&quot;Cấm đỗ xe một số vị trí trên tuyến đường Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn&quot;. Đề nghị
Sở Xây dựng, Công ty Công viên cây xanh triển khai cắt tỉa cây xanh che khuất đèn tín hiệu
giao thông, biển báo hiệu giao thông, trụ biển tên đường và các vị trí mở dải phân cách bị che
khuất tầm nhìn nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.

- Ngày 09/6/2015, Sở GTVT đã kiểm tra hiện trường và tổ chức cuộc họp liên quan đến
chương trình hoạt động tại các nút giao thông có tín hiệu đèn tại các nút giao Trường Chinh - Lê
Trọng Tấn và nút giao thôn ngã 5 Phan Châu Trinh - Hoàng Diệu; Qua đó chỉ đạo Trung tâm
Điều hành đèn THGT và VTCC nghiên cứu chu kỳ hoạt động đèn tại các nút, đảm bảo yêu cầu
thời gian hoạt động phù hợp với thực tế.

5. Công tác quản lý vận tải

- Ngày 03/6/2015, Sở GTVT triển khai thực hiện Kế hoạch số 1858/KH-SGTVT về việc Tuyên
truyền, kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với các tổ chức, cá nhân
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tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; Chỉ
đạo Thanh tra Sở GTVT xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần
tra, kiểm tra trên các tuyến sông, nghiêm cấm các phương tiện thủy không đảm bảo an toàn kỹ
thuật hoạt động; hướng dẫn các chủ tàu lập đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm và cấp phép
hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa theo chỉ đạo của
UBND thành phố tại Thông báo số 103/TB-UBND ngày 10/6/2015 về Kết luận của Chủ tịch
UBND thành phố tại cuộc họp liên quan đến việc rà soát công tác quy hoạch, đầu tư cầu tàu,
bến du thuyền, công tác quản lý giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố.

- Để phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, Sở GTVT đã có văn bản chỉ đạo các đơn
vị vận tải khách, các Công ty Quản lý Bến xe và Thanh tra Sở GTVT về tăng cường trong việc
phục vụ vận chuyển thí sinh, người nhà thí sinh trong thời gian trước và sau kỳ thi, đảm bảo
thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.

6. Công tác đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ

a. Ô tô: Đăng ký mới 525 xe, so với tháng trước tăng 137 xe (525/388); Tổng số xe ôtô hiện
đang quản lý: 47.349 xe.

b. Môtô: Đăng ký mới 4.016 xe, so với tháng trước giảm 93 xe (4.016/4.109); Tổng số xe
môtô hiện đang quản lý: 745.017 xe.

7. Kết quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT

a) Đường bộ: Phát hiện, lập biên bản 4.448 t/h vi phạm (2.327 ôtô,
2.117 môtô, 04 xe máy điện). Ra quyết định xử phạt 3.096 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà
nước thu 2.087.670.000 đồng. Tạm giữ 11 ôtô, 122 môtô. Tước quyền sử dụng GPLX 322
trường hợp (68 ô tô, 254 mô tô). Gửi thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT
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đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công an 213 trường hợp.

Đặc biệt, vào lúc 22 giờ 00’ ngày 23/5/2015, các lực lượng Công an thành phố đã ngăn
chặn một tốp thanh niên nẹt pô, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên đường Nguyễn tất
Thành, bắt giữ một số đối tượng thanh thiếu niên và 03 xe mô tô vi phạm các lỗi: điều khiển xe
thành nhóm, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu, bia lái xe vượt quá quy định…. Và tạm
giữ phương tiện để điều tra, xử lý.

- Thanh tra giao thông vận tải: Kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở
hàng hóa quá tải trọng trên tuyến Quốc lộ(Trạm cân lưu động): Kiểm tra, xử lý phương tiện vận
tải đường bộ vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng trên tuyến Quốc lộ (Trạm cân lưu động): Kiểm
tra 545 xe ô tô, phát hiện, lập biên bản 35 tr/h vi phạm quá tải, nhắc nhở 147 trường hợp vi
phạm quá tải dưới 10%.

- Phòng Cảnh sát trật tự - Công an thành phố: Kiểm tra, lập biên bản xe khách trá hình thu
gom khách: kiểm tra, lập biên bản 17 trường hợp vi phạm (10 trường hợp dừng, đỗ không đúng
nơi quy định, 07 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định).

b) Đường sắt: Lập biên bản 02 trường hợp xe ô tô tải vi phạm vượt rào chắn khi đèn đỏ đã
bật sáng, chuyển kho bạc nhà nước thu 600.000 đồng. Nhắc nhở 04 trường vi phạm.

c) Đường thủy: Lập biên bản 06 trường hợp tàu khai thác cát vi phạm, 04 trường hợp không
có giấy chứng nhận kiểm tra ATKT và BVMT, 02 trường hợp sử dụng giấy chứng nhận ATKT và
BVMT hết hiệu lực, 01 trường hợp không có bằng thuyền trưởng hạng 3 và 01 trường hợp vi
phạm neo đậu ở những nơi cấm neo đậu, chuyển kho bạc Nhà nước thu 6.700.000 đồng. Đồng
thời kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở 04 tàu khách du lịch về việc chấp hành nghiêm Luật Giao
thông đường thủy nội địa.
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Đến ngày 15/6/2015, có 25 tàu khách du lịch đã tập trung neo đậu trên sông Hàn đúng vị
trí quy định. Trong đó có 13 tàu đủ điều kiện hoạt động và được cấp phép hoạt động vận tải
khách, 12 tàu không đủ điều kiện hoạt động, đã đình chỉ và chủ phương tiện đã ký cam kết
không tham gia vận tải hành khách.

Nguyễn Hữu Cường
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