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Sáng 2-7, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc chủ
trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm về tình hình trật tự ATGT trên cả nước. Phó Chủ
tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Ảnh minh hoạ
Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 6 tháng đầu
năm trên cả nước chuyển biến tích cực, trong đó nổi bật là TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Cụ
thể, trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 11.179 vụ, làm chết 4.478 người, làm bị thương
10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014 giảm 1.648 vụ (-12,85%), giảm 211 người chết (-4,5%),
giảm 2.114 người bị thương (-17,24%).

Theo phân tích từ Cục Cảnh sát giao thông , những hành vi vi phạm trực tiếp dẫn đến TNGT
phổ biến vẫn là đi không đúng phần đường, làn đường (chiếm 28,65%), vi phạm quy định về
tốc độ (chiếm 9,4%); phương tiện gây TNGT chủ yếu là mô-tô, xe gắn máy chiếm 68,3%, ô-tô
chiếm 25,6%. Điều đáng báo động là địa bàn xảy ra TNGT chủ yếu khu vực ngoài đô thị
chiếm 68,2%; trong đó, trên quốc lộ chiếm 33,8%, tỉnh lộ 16,4%,
đường thôn, xã 12,1%.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 5 tháng đầu năm xảy ra 49 vụ TNGT, làm chết 44 người
và bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm 2014 cả 3 tiêu chí đều giảm (số vụ TNGT đường bộ
đã giảm 31 vụ, giảm 1 người chết và giảm 51 người bị thương). Vùng ngoại ô thành phố, trên
quốc lộ 1A xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 8 người; quận Liên Chiểu xảy ra 12 vụ, làm
chết 8 người và bị thương 8 người.
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Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, TNGT đã giảm nhưng qua thực tế cho thấy
tình hình vẫn còn diễn biến khá phức tạp; trong đó ngoài việc TNGT vùng ngoại ô các thành
phố tăng mạnh, việc xảy ra nhiều vụ TNGT xe khách đặc biệt nghiêm trọng, tình trạng một số
đối tượng ném đá xe khách khiến dư luận lo ngại. Bên cạnh đó, TNGT đường sắt và đường thủy
diễn biến phức tạp với số vụ, số người chết, người bị thương đều tăng so với cùng kỳ.

Thay mặt Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia
Đinh La Thăng triển khai những biện pháp kiềm chế TNGT trong 6 tháng cuối năm 2015. Theo
đó, Ủy ban ATGT quốc gia, Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực
hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm
soát tải trọng phương tiện. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động về đội mũ bảo hiểm đối
với trẻ em.

Các địa phương, bộ, ngành, các tổ chức tăng cường hơn nữa chương trình phối hợp trong
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trong đó chú trọng đến chủ
đề phòng, chống vi phạm nồng độ cồn; triển khai đồng bộ và duy trì các hoạt động bảo đảm an
toàn giao thông vùng ngoại ô các thành phố lớn, vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân
tộc; đẩy mạnh mô hình tuyên truyền an toàn giao thông cho ngư dân bám biển; bảo vệ hành
lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; nâng cao nhận thức pháp
luật của chủ doanh nghiệp và lái xe kinh doanh vận tải.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm
trật tự ATGT; thiết lập đường dây nóng quốc gia tiếp nhận phản ánh của người dân trong công
tác bảo đảm TTATGT. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm ATGT đối
với các công trình, dự án hoàn thành trước khi đưa vào khai thác...

Theo baodanang.vn

2/2

