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I. Tai nạn giao thông. (Từ ngày 16/3/2016 đến ngày 15/4/2016)

Xảy ra 05 vụ, làm chết 03 người, bị thương 02 người. Hỏng 01 ôtô, 04 môtô, thiệt hại tài sản
khoảng 11 triệu đồng. So với tháng 3/2015, giảm 03 vụ (5/8), giảm 02 người chết (3/5), giảm 03
người bị thương (2/5). So với cùng kỳ năm 2015, giảm 02 vụ (5/7), giảm 04 người chết (3/7),
giảm 01 người bị thương (2/3).

1. Tai nạn giao thông Đường bộ: Xảy ra 05 vụ, làm chết 03 người, bị thương 02 người. Hỏng
01 ô tô, 04 mô tô, thiệt hại tài sản khoảng 11 triệu đồng.

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

II. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

1. Công tác chỉ đạo:

- Thực hiện Công điện số 610/CĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp
nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 -1/5/2016; UBND thành phố có văn bản số
2695/UBND-QLĐTh về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ; Ban ATGT
thành phố đã có văn bản đề nghị các Cơ quan thành viên và Ban ATGT các quận, huyện tăng
cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động tuần tra lưu động, xử lý
vi phạm theo chuyên đề, bố trí lực lượng thường trực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các
tuyến và nút giao thông phức tạp.
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- UBND thành phố có văn bản số 2019/UBND-QLĐTh ngày 23/3/2016 về việc liên quan đến
việc xử lý tình trạng vi phạm quy định về TTATGT; Trên cơ sở đó, Ban ATGT thành phố, Công
an thành phố, Sở GTVT đã có văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp cấp bách ngăn ngừa
tai nạn giao thông do ôtô tải ben gây ra. Nhằm chấn chỉnh phương tiện ôtô tải ben hoạt động
trên địa bàn thành phố, ngày 19/4/2016, Ban ATGT thành phố tổ chức họp với Công an thành
phố, Sở GTVT, UBND quận Cẩm Lệ, 03 chủ đầu tư dự án và 05 doanh nghiệp vận tải có ô tô tải
ben chuyên chở vật liệu khoáng sản, nhằm quán triệt việc nghiêm túc thực hiện các giải pháp
bảo đảm TTATGT, chấp hành các quy định về tải trọng xe, phân bổ số lượng phương tiện xe tải
ben hoạt động ban đêm, điều tiết lộ trình lưu thông hướng đi và hướng về riêng biệt….nhằm
giảm áp lực và mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B và đường Cách
Mạng Tháng 8.

2. Công tác tuyên truyền:

- Ngày 01/4/2016, Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng CSGT, CSTT và nhân viên tuần
đường tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện
theo đúng quy định trên 06 tuyến đường tổ chức giao thông một chiều (Phan Châu Trinh,
Hoàng Điệu, Yên Thế, Hồng Thái, Tân Trào, Bắc Sơn). Để tạo sự hưởng ứng và đồng thuận
mạnh mẽ của nhân dân; UBND thành phố có Văn bản số 2655/UBND-VX ngày 14/4/2016 về
việc công tác tuyên truyền các giải pháp bảo đảm TTATGT; Qua đó, Ban ATGT thành phố đã
treo 18 băng rôn qua đường với nội dung "Cấm đi ngược chiều" trên 06 tuyến đường tổ chức
giao thông một chiều, thời gian tuyên truyền từ 15/4/2016 đến 15/5/2016; Đồng thời tiếp tục
tuyên truyền treo 150 phướn trên 10 tuyến đường "Cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ"; Trong
đó có 20 phướn ghi rõ thời gian xử lý vi phạm từ ngày 01/4/2016. Để tạo sự hưởng ứng và đồng
thuận mạnh mẽ của nhân dân; Ban ATGT thành phố đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Đà
Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền tổ chức giao thông một chiều trên sóng truyền hình thời
gian từ nay đến 30/6/2016.

- Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố tổ chức 24 lượt tuyên truyền lưu động, phổ
biến các nội dung Luật giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định về
nồng độ cồn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em… Phối hợp Sở GTVT tổ chức báo cáo chuyên đề
ATGT cho 980 học viên và 80 giáo viên Trung tâm đào tạo lái xe Massco, Liên Chiểu, 579, STC
Đà Nẵng, trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề số 05 - BQP, Trung tâm huấn luyện, lái xe
Công ty Mai Linh, Trung tâm dạy nghề lái xe Miền Trung.
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- UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND, ngày 13/4/2016 về
việc thành lập Tổ chuyên trách tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn quận;
Tổ Tuyên truyền ATGT có 08 thành viên, do Phó Trưởng công an quận làm Tổ trưởng.

- Ngày 17/4/2016, Ban ATGT quận Hải Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên quận Hải Châu tổ
chức Chương trình "Thanh niên đồng hành với văn hóa giao thông"; Tổ chức thi tuyên truyền với
các tiểu phẩm về ATGT, hội thi vẻ tranh với chủ đề văn hóa giao thông, Hội thi đã thu hút gần
500 đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận tham dự.

- Sở Giáo dục và đào tạo thành phố đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT các quận, huyện và Hiệu
trưởng các trường THPT về việc tổ chức cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với chủ đề "Đi đường
an toàn - cho bạn cho tôi" đến với tất cả các học sinh trên địa bàn thành phố. Sở đã chỉ đạo về
tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện quy định Pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện
cơ giới đường bộ; Không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy
phép lái xe theo quy định.

- Triển khai Chương trình hành động của Ban ATGT thành phố, Sở Y tế, Hội Cựu chiến binh
và Hội Nông dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa
giao thông, phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ nhân viên và hội viên. Hội Chữ Thập đỏ thành
phố mở rộng mô hình cộng đồng an toàn của đội tình nguyện viên sơ cấp cứu; phát triển thêm
03 điểm sơ cấp cứu an toàn giao thông, tổ chức tập huấn sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 160
lái xe taxi Mai linh.

3. Công tác tổ chức giao thông:

- Sở GTVT đã có Công văn số 1255/SGTVT-QLĐT, ngày 30/3/2016 về việc đề xuất các giải
pháp xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 1 năm 2016; Qua đó, đã rà soát trên địa
bàn thành phố hiện nay có 52 vị trí. Trong đó: địa bàn quận Thanh Khê 05 vị trí, quận Hải
Châu có 03 vị trí, quận Sơn Trà có 12 vị trí, quận Ngũ Hành Sơn có 07 vị trí, quận Cẩm Lệ có
13 vị trí, quận Liên Chiểu có 06 vị trí và huyện Hòa vang có 06 vị trí.
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- Đặc biệt, trong tháng 4/2016, tình hình tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
đã có những thay đổi rõ nét và hiệu quả, Sở GTVT đã kịp thời cải tạo nút và lắp đặt hệ thống
đèn tín hiệu giao thông tại nút giao cầu Nguyễn Tri Phương - Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn
Hữu Thọ, nút giao Cách Mạng Tháng 8 - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân; bổ sung các biển báo
hạn chế tốc độ trên tuyến Cách Mạng Tháng 8; cải tạo kích thước hình học các nút giao thông:
Đống Đa - Quang Trung, Nguyễn Hữu Thọ - Trưng Nữ Vương, Duy Tân - Trưng Nữ Vương, tạo
sự thông thoáng và an toàn cho phương tiện qua lại. Đồng thời, tiếp tục tổ chức tuyên truyền và
xử lý vi phạm "Cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ" trên 10 tuyến đường, từ ngày 01/4/2016. Bên
cạnh đó, triển khai tổ chức giao thông một chiều trên 06 tuyến đường, Phan Châu Trinh, Hoàng
Diệu, Yên Thế, Hồng Thái, Tân Trào, kết hợp với các lực lượng tổ chức ra quân tuyên truyền,
hướng dẫn, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện theo đúng quy định. Qua đó, tình
hình TTATGT được duy trì ổn định, TNGT có chuyển biến tích cực.

4. Công tác quản lý vận tải:

- Sở GTVT có Kế hoạch số 1463/SGTVT-QLVT&PT ngày 11/4/2016 về tổ chức triển khai
phục vụ vận tải khách trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5/2016.
Giám đốc Sở GTVT đã chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân
dân, bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải; Tăng cường công tác tuyên truyền, giữ gìn kỷ
cương TTATGT và chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT; Chỉ đạo Thanh tra Sở
GTVT tăng cường thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố, góp phần
bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đảm bảo TTATGT trên địa bàn thành phố.

- Sở GTVT có thông báo tiếp tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "Xe
Tải" cho các đơn vị, chủ phương tiện kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn trở lên;
Đồng thời, Sở đã có văn bản thông báo đến các hiệp hội vận tải, các đơn vị kinh doanh vận tải
hành khách và hàng hóa, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe ô tô khách về hiệu lực thi
hành từ ngày 01/7/2016 đối với các nội dung quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của
Chính phủ và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT của Bộ GTVT.

- Tiếp tục thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016", đồng thời thực hiện chủ trương của
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UBND thành phố về việc triển khai Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch, Sở GTVT đã
chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe taxi, xe buýt duy trì việc thực hiện
nghiêm túc các nội dung "9 nên, 9 không nên"; tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ lái xe taxi với
phương châm "Mỗi tài xế taxi là một đại sứ du lịch"; Sở GTVT đã thông báo đến các doanh
nghiệp vận tải đóng trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện chủ trương của thành phố về
"cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ" và tổ chức giao thông một chiều trên các tuyến đường của
thành phố.

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

a) Ô tô: Đăng ký mới 571 xe; Tổng số xe hiện đang quản lý: 53.492 xe.

b) Mô tô: Đăng ký mới 3.435 xe; Tổng số xe hiện đang quản lý: 779.242 xe.

c) Đăng ký mới xe mô tô điện, xe máy điện: (theo Thông tư 54 của Bộ Công an): 573 xe. Tổng
số xe hiện đang quản lý: 1.173 xe.

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

a) Đường bộ: Phát hiện, lập biên bản 5.059 t/h vi phạm (2.417 ôtô, 2.640 môtô, 02 xe máy
điện). Ra quyết định xử phạt 3.595 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 2.377.654.000
đồng. Tạm giữ 13 ôtô, 145 môtô. Tước quyền sử dụng GPLX 397 trường hợp (154 ô tô, 243 mô
tô). Gửi thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đến nơi cư trú, công tác, học
tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công an 269 trường hợp. Trong đó, Phòng PC67 kiểm tra, lập
biên bản 3.358 trư¬¬¬¬ờng hợp vi phạm (1.690 môtô, 1.339 ôtô tải, 87 ôtô khách, 242 ôtô con).
Xử phạt 2.208 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 1.606.439.000 đồng. Tạm giữ 79 mô
tô, 04 ô tô. Tước GPLX 264 trường hợp (88 ô tô, 176 mô tô). Gửi thông báo người có hành vi vi
phạm pháp luật về TTATGT đến nơi cư trú, công tác, học tập theo Thông tư số 38 của Bộ Công
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an 216 trường hợp.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, lập biên bản xử lý 292 trường hợp VPHC, trong đó chủ yếu các
lỗi dừng xe, đỗ xe, rơi vãi... với tổng số tiền phạt là 276.950.000 đồng.

Công tác 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 1.682 xe ô tô, phát hiện 47 t/h vi phạm quá tải.

b) Đường sắt: Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác TTKS, bảo đảm
TTATGT trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn TP Đà Nẵng.

c) Đường thủy:

- CSGT đường thủy phối hợp với các lực lượng tổ chức 18 ca với 72 lượt CBCS tuần tra, kiểm
soát trên tuyến sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Vĩnh Điện…đẩy đuổi 20 phương tiện hoạt động
khai thác cát trái phép. Phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường kiểm tra xử lý 01 bến
khai thác cát không có giấy phép./.

Văn phòng BATGT TPĐN
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