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I. Công tác triển khai thực hiện

1. Công tác chỉ đạo:

- Thực hiện công tác Năm An toàn giao thông 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao
thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”;
Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 của Thành ủy về “Năm Văn hóa, văn minh
đô thị”, Ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai
công tác An toàn giao thông năm 2016; Qua đó, xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động
triển khai công tác an toàn giao thông.

- Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban ATGT Quốc gia, chỉ
đạo của UBND thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố đã ban hành 127 văn bản chỉ
đạo; Trong đó: 05 Kế hoạch và 76 văn bản chỉ đạo, 11 thông báo kết luận về tổ chức các cuộc
họp an toàn giao thông; đề xuất 08 Tờ trình về các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao
thông, 12 báo cáo chuyên đề về ATGT...

- Triển khai Kế hoạch số 1101/KH-UBND ngày 16/02/2016 của UBND thành phố về tổ chức
triển khai "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016"; Ban ATGT thành phố xây dựng Chương trình
hành động số 44/CTHĐ-BATGT ngày 03/3/2016 về Phối hợp triển khai thực hiện "Xây dựng văn
hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ
trong công tác bảo đảm trật tự ATGT; Trên cơ sở đó, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải,
các cơ quan thành viên và Ban ATGT các quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Công an thành phố đã chủ động, kịp thời tham mưu ban hành 35 Kế hoạch, Công văn chỉ
đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công
tác bảo đảm TTATGT, tăng cường công tác TTKS, xử lý vi phạm TTATGT. Đặc biệt là, triển
khai đợt cao điểm Tết, lễ 30/4, 01/5; tăng cường TTKS, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ
thuật (máy đo tốc độ, máy đo nồng độ cồn, cân trọng tải, máy quay phim, máy chụp hình, máy
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test ma túy), tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT.

Sở Giao thông vận tải đã có trên 129 văn bản về biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn thành phố, Kịp thời tham mưu UBND thành phố các giải pháp về công tác
tổ chức giao thông; Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”
và Kế hoạch triển khai công tác An toàn giao thông năm 2016 của ngành Giao thông Vận tải;
Thành lập đoàn tổ chức kiểm tra, rà soát các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ
với đường sắt, hệ thống biển báo,đề xuất lắp đặt bổ sung đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí
có nguy cơ mất an toàn giao thông cao;

Ban ATGT các quận, huyện tập trung công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ bảo đảm
TTATGT, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, công tác
tác tuần tra trên địa bàn quản lý; đặc biệt là phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc
kiểm tra, rà soát các khu vực, vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông.

2. Công tác tuyên truyền.

- Nhằm phổ biến những chủ trương của thành phố trong việc tổ chức giao thông trên địa bàn
thành phố, Ban ATGT thành phố đã in và treo 354 phướn tuyên truyền và 18 băng rôn qua
đường, cụ thể: Treo 18 băng rôn treo qua đường và 94 phướn tuyên truyền với nội dung "Đường
một chiều" và "Cấm đi ngược chiều" kèm theo biển báo hướng dẫn; Treo 130 phướn tuyên
truyền về 10 tuyến đường "Cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ". Trong đó có 20 phướn gắn với
nội dung từ ngày 01/4/2016 xử phạt hành vi vi phạm và 120 phướn tuyên truyền về việc "Lạm
dụng rượu, bia - Hiểm họa tai nạn giao thông" trong dịp Tết Nguyên đán. Đặc biệt là, đã kêu
gọi xã hội hóa từ các doanh nghiệp, qua đó đã lắp đặt hơn 150 pano trước cổng trường học,
trước trụ sở UBND quận, huyện, phường xã tuyên truyền với chủ đề "Văn hóa giao thông - văn
minh đô thị".

- Từ tháng 3/2016, Sở GTVT đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức giảng dạy bộ môn
Đạo đức người lái xe với chủ đề "Tính mạng con người là trên hết" tại 08 cơ sở đào tạo lái xe
môtô, ôtô nhằm nâng cao ý thức xây dựng văn hóa giao thông, cảnh báo các nguy cơ dẫn đến
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tai nạn giao thông cho mọi người học lái xe. đã tổ chức 33 lượt báo cáo chuyên đề ATGT cho
3.535 học viên, 80 cán bộ, giáo viên, 350 công nhân của Trung tâm đào tạo lái xe. Tổ chức tập
huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe 2016; tuyên truyền, vận động các đơn vị vận tải
tham gia, hưởng ứng giải thưởng Vô lăng vàng năm 2016; Chỉ đạo Trung tâm Điều hành Đèn
tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng tổ chức Hội thi "Sinh viên với An toàn giao
thông năm 2016" tại Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng đã thu hút hơn 600 sinh viên tham dự và
cổ vũ.

- Công an thành phố đã tổ chức 111 lượt tuyên truyền lưu động, phổ biến các nội dung Luật
giao thông đường bộ, Luật xử lý vi phạm hành chính, các chủ trương mới của Lãnh đạo thành
phố như: tổ chức đỗ xe ngày chẵn, lẻ trên 10 tuyến đường, tổ chức giao thông một chiều trên 6
tuyến đường, Chi hội Phụ nữ PC67, Đoàn Thanh niên tổ chức báo cáo ATGT cho 500 học
sinh trường THCS Phạm Văn Đồng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang; Biên soạn đề cương
tuyên truyền theo Kế hoạch của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật CATP Đà Nẵng.

- Ban Chỉ đạo 50 - Bộ chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Lễ phát động "Tháng cao điểm về
ATGT - Tháng 02/2016", tổ chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện "Năm an toàn giao
thông" đến toàn lực lượng vũ trang thành phố.

- Sở Giáo dục và đào tạo thành phố đã 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. 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. Sở
Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT
năm 2016; Chỉ đạo các Phòng Tư pháp quận, huyện tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp
luật liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT. Sở Y tế thành phố phổ biến các quy định về
việc cấm đỗ xe theo ngày chắn, ngày lẻ và tổ chức giao thông một chiều trên 06 tuyến đường;
Đặc biệt, trong thời gian qua, ngành Y tế đã tập trung nhân lực trong công tác cấp cứu người bị
TNGT được kịp thời.

- Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các báo đài dành thời lượng và diện tích
trang để tuyên truyền về an toàn giao thông; Trong 6 tháng đầu năm, đã có hơn 500 tin, bài
thông tin, tuyên truyền về công tác an toàn giao thông; Đặc biệt là, báo Đà Nẵng, báo Công an
thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã có nhiều phóng sự, bài viết như tuyên
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truyền việc cấm đỗ xe trên 10 tuyến đường theo ngày chẵn, ngày lẻ, tuyên truyền 06 tuyến
đường tổ chức giao thông một chiều... tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

- Triển khai Chương trình hành động của Ban ATGT thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố
đã tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền ATGT đến với cán bộ, hội viên, vận động nhân
dân hưởng ứng xây dựng đoạn đường văn hóa, văn minh. 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; Tổ chức phát động xây dựng điểm 02 tuyến đường an toàn giao
thông trên địa bàn xã Hòa Tiến và phường Hòa Minh. Hội Chữ Thập đỏ thành phố mở rộng mô
hình cộng đồng an toàn của đội tình nguyện viên sơ cấp cứu; tổ chức tập huấn 12 lớp huân
luyện sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 324 tình nguyện viên; phát triển thêm 15 điểm sơ cấp
cứu an toàn giao thông, Kết quả đã kịp thời sơ cấp cứu cho 50 người trong đó có 29 người bị
TNGT, vận chuyển an toàn 06 người đến cơ sở Y tế. Thành đoàn Đà Nẵng đã phát động và chỉ
đạo các đơn vị đoàn cơ sở tổ chức triển khai chương trình 'Thanh niên đồng hành với văn hóa
giao thông". Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Hon da Việt Namtổ
chức Hội thi chung kết và trao giải cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2015” với
sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên sinh viên đại diện các trường Đại học khu vực
miền Trung và Tây nguyên về dự.

- Ban ATGT các quận, huyện có các mô hình hoạt động đổi mới như: UBND quận Ngũ Hành
Sơn ban hành Quyết định 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. Ban ATGT quận Hải Châu phối hợp với Đoàn Thanh niên quận tổ chức
Chương trình "Thanh niên đồng hành với văn hóa giao thông"; Tổ chức thi tuyên truyền với chủ
đề văn hóa giao thông, Ban ATGT quận Cẩm Lệ tổ chức ký tuyên truyền và cam kết cho 150 lái
xe tải ben hoạt động trên địa bàn quản lý; Ban ATGT quận Thanh Khê lắp đặt 14 panô lớn
tuyên truyền trực quan, Ban ATGT quận Sơn Trà với mô hình phối hợp với mặt trận và các hội
đpàn thể tổ chức cuộc vận động "Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông"; Ban
ATGT quận Liên Chiểu thường xuyên duy trì 09 tổ trực hướng dẫn giao thông tại các khu vực
trọng điểm. Ban ATGT huyện Hòa Vang thành lập tổ công tác kiểm tra, quản lý và đình chỉ
phương tiện thủy hoạt động trái phép trên các ao, hồ trên địa bàn quản lý.

3.Các biện pháp đột phá trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
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- Trong 06 tháng đầu năm 2016, Sở đã hoàn thành công tác sửa chữa, thu hồi, lắp mới 3215
biển báo trên các tuyến đườn; hoàn thành sơn kẻ vạch 198 tuyến đường. Tập trung triển khai
cải tạo điều chỉnh tổ chức giao thông một số nút giao thông trên địa bàn thành phố; Đặc biệt,
là 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.

- Tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông tại nút giao đường Cách Mạng Tháng
Tám – Nguyễn Hữu Thọ và lắp đặt camera giám sát giao thông dọc tuyến đường Cách Mạng
Tháng Tám (đoạn từ Hòa Cầm đến đường dẫn cầu Hòa Xuân); Hoàn thành việc lắp đặt biển
báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trong tuần trên 10 đoạn, tuyến đường trong nội thành thành
phố ; Tổ chức giao thông một chiều trên 06 tuyến đường;

- Ngay từ đầu năm, Sở GTVT đã xử lý xong 53 vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông qua khảo sát
của năm 2015; Triển khai lắp đặt đèn tín hiệu dành cho người đi bộ qua đường trên đường Bạch
Đằng, Trần Hưng Đạo; Rà soát, thay thế các biển báo hạn chế tốc độ trên địa bàn thành phố
bằng biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát”; Tiếp tục trong quí I/2016, Sở GTVT đã đề xuất các
giải pháp xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 1 năm 2016; Đề xuất UBND thành phố
khắc phục bảo đảm an toàn giao thông 52 vị trí. Đến nay đang chỉ đạo triển khai thực hiện
hoàn thành trong tháng 6/2016.

- Đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường trục I Tây Bắc và nhánh thứ tư nút giao thông khác
mức ngã ba Huế đi vào hoạt động từ ngày 24/5/2016, thành lập lực lượng gồm cảnh sát giao
thông, Thanh tra Sở GTVT và nhân viên tuần đường để hướng dẫn và điều khiển giao thông tại
khu vực này;

- Sở GTVT đã thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trực thuộc
Sở theo quy định tại Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để quản lý các
dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giao thông, vốn Quỹ bảo trì đường bộ, bảo trì đường
thủy nội địa, vốn an toàn giao thông và các nguồn vốn khác.
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4. Công tác quản lý vận tải, đăng kiểm phương tiện, đào tạo lái xe:

- Hoạt động vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành
phố với chất lượng phương tiện và dịch vụ ngày càng cao. Công tác quản lý vận tải chuyển biến
tích cực, góp phần phát triển vận tải, dịch vụ, kiểm soát hoạt động của các phương tiện và duy
trì trật tự vận tải trên địa bàn thành phố. Đã triển khai và thực hiện tốt các hoạt động vận tải
phục vụ Tết Nguyên đán, phục vụ các ngày lễ 29/3, 30/4 – 01/5. Tăng cường siết chặt quản lý
chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện chở khách, giảm thiểu ùn tắc, chậm
hủy chuyến; không để xảy ra tình trạng tăng giá vé không đúng quy định. Tập trung xử lý tình
trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, quán triệt đội ngũ lái xe
nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Nghiêm cấm xe buýt bỏ phiên, bỏ chuyến, chạy sai lộ
trình, thu giá cước sai quy định, chở hàng hóa trong khoang hành khách.

- Về triển khai công tác kiểm soát tải trọng phương tiện:

Sở GTVT phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài nguyên môi trường và UBND quận Cẩm Lệ
tổ chức quán triệt và cam kết đến các lái xe tải ben thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ,
không phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy cơ tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa
bàn quận Cẩm Lệ. Chỉ đạo Thanh tra Sở và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới siết chặt công tác
kiểm soát kích thước thùng hàng ô tô tự đổ được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, cải tạo trước ngày
Thông tư 32/2012/TT-BGTVT; Đồng thời thông báo, hướng dẫn cho các đơn vị, các phương tiện
kinh doanh vận tải về quy định cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu xe tải
có tải trọng thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn. Từ ngày 01/7/2016 sẽ tiến hành xử phạt các lái xe
ô tô tải từ 07 tấn đến dưới 10 tấn không có phù hiệu, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Qua đó, Thanh tra Sở GTVT tập trung lực lượng tăng cường công tác siết chặt, kiểm soát tải
trọng phương tiện xe cơ giới 7 ngày trong tuần và 24/24 giờ trong ngày, xử lý nghiêm đối với các
trường hợp vượt quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông; Thanh tra Sở GTVT đã phối
hợp với UBND quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang duy trì Tổ công tác xử lý xe quá
tải bằng bằng cân xách tay; Đồng thời, Ban ATGT thành phố đã đề xuất UBND thành phố có
chủ trương mua 03 cân xách tay với kinh phí hơn 835 triệu đồng để trang bị các lực lượng phục
vụ công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn huyện Hòa Vang, cẩm Lệ và Liên Chiểu.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các lực lượng đã 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): 5.966 xe ôtô, phát
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hiện, lập biên bản 316 trường hợp vi phạm quá tải, tạm giữ 07 xe ô tô.

Nhằm chấn chỉnh hoạt động của xe tải ben trên địa bàn thành phố, trong tháng 6/2016, có
07 doanh nghiệp đã ký cam kết với UBND quận Cẩm Lệ và Ban ATGT thành phố về thực hiện
nghiêm quy định của pháp luật về TTATGT; UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố
thành lập Tổ Cảnh sát giao thông thúc trực để xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT tại nút
giao thông Cách mạng tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ.

- Về công tác hoạt động kiểm định xe cơ giới ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng
phương tiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện tự nguyện cắt giảm thể tích
thùng hàng xe tải ben theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại Thông tư
42/2014/TT-BGTVT. Từ 01/01/2016 đến 15/6/2016, đã kiểm định 26.752 phương tiện, đạt
21.795 phương tiện (đạt 81,47%); không đạt 4.957 phương tiện (chiếm 18,53%).

- Về công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi, thu hồi giấy phép lái xe thường xuyên được kiểm tra
và hoạt động có nền nếp. Triển khai tập huấn phần mềm quản lý đào tạo và công tác tiếp nhận,
xử lý hồ sơ học viên cho các cơ sở đào tạo lái xe theo quy định mới tại thông tư số
58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Tổ chức cấp đổi GPLX ô tô bằng giấy bìa sang
GPLX bằng nhựa theo quy định. Triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện cấp GPLX quốc
tế. Từ 01/01/2016 đến 15/6/2016, đối với ôtô đã tổ chức sát hạch 7.034 học viên, qua sát hạch
cấp 5.248 Giấy phép lái xe ôtô (đạt 74%); đối với môtô có 8.057 học viên tham gia dự sát hạch,
qua sát hạch cấp 5.984 Giấy phép lái xe môtô (đạt 74,27%).

5. Công tác đăng ký phương tiện.

- Ôtô đăng ký mới: 3.318 xe ô tô, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 843 xe (3.318/2.475= 34,1%)
(nâng tổng số ôtô đang quản lý là 54.847 xe).
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- Môtô đăng ký mới: 20.588 xe môtô, so với cùng kỳ năm 2015 tăng 5.267 xe (20.588/15.321=
34,4%) (nâng tổng số môtô đang quản lý là 785.942 xe).

- Đăng ký mới xe mô tô điện, xe máy điện (theo Thông tư 54 của Bộ Công an): 3.061 xe. Tổng
số xe hiện đang quản lý: 3.168 xe.

6. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT

a) Về đường bộ: Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố kiểm tra, phát hiện lập biên
bản 26.275 trường hợp vi phạm (gồm 13.305 ô tô, 12.962 mô tô, 08 xe máy điện). Xử phạt
20.542 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu gần 15 tỷ đồng. Tạm giữ 68 ôtô, 917 mô tô.
Tước GPLX 2.810 trường hợp (974 ô tô, 1.836 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
3.429 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2015, lập biên bản tăng 727 trường hợp (26.275/25.548=
2,8%), số tiền xử phạt tăng 1,5 tỷ (15/13,5= 11,1%).

b) Về đường sắt: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 245/KH-CATP-PC67 ngày 11/4/2016 về việc
kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt năm 2016. Kết quả: phát
hiện, xử lý 15 trường hợp vi phạm (01 tải ben, 14 mô tô). Phối hợp với Phòng Thanh tra An Toàn
II kiểm tra công tác TTATGT đường sắt theo Quyết định số 67 ngày 30/3/2016 của Cục Đường
sắt Việt Nam.

c) Về đường thủy:

- Công an thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng
Cảnh sát đường thủy năm 2016; Kế hoạch phối hợp bảo đảm TTATGT-TTATXH trên đường
thủy nội địa dịp Lễ 30/4 và 01/5;
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- Phối hợp với Cảng vụ Đà Nẵng, TTGT, Đăng kiểm, Sở GTVT, Đội Quản lý Cảng sông Hàn
kiểm tra an toàn kỹ thuật, rà soát lại toàn bộ tàu du lịch trên tuyến sông Hàn, không cho tàu du
lịch xuất bến theo chỉ đạo của UBNDTP.

- Phối hợp với Thủy đoàn II - Cục CSGT, Thanh tra giao thông, Bộ đội biên phòng Thành phố,
Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Thanh tra thủy sản tổ chức TTKS bảo đảm TTATGT
trên các tuyến sông, kết hợp xử lý các hành vi vi phạm. Kết quả: Lập biên bản 14 t/h vi phạm,
chuyển kho bạc Nhà nước thu 5.750.000 đồng. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở 07 tàu du lịch
không để hành khách ngồi trên mui tàu và 82 trường hơp lặn chip chip trên sông Hàn gây cản
trở an toàn giao thông;

- UBND thành phố đã chấn chỉnh toàn bộ hoạt động công tác quản lý tại cảng Sông Hàn;
đình chỉ hoạt động và thành lập Đoàn kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện đối với tàu chở
khách du lịch bằng thủy nội địa, đến nay, đã cho phép 11 tàu đủ điều kiện hoạt động trở lại.

7. Tình hình tai nạn giao thông. (Từ ngày 16/12/2015 - 15/6/2016)

Xảy ra 59 vụ, làm chết 43 người, bị thương 38 người, thiệt hại tài sản trị giá 122 triệu đồng.
So với cùng kỳ năm 2015, giảm 04 vụ (59/63= 6%), giảm 12 người chết (43/55= 22%), số người
bị thương không tăng không giảm (38/38).

Trong đó:

a) TNGT đường bộ: Xảy ra 58 vụ, làm chết 40 người, bị thương 38 người, thiệt hại tài sản trị
giá 122 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 02 vụ (58/60= 3,3%), giảm 12 người chết
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(40/52= 23,1%), số người bị thương không tăng không giảm (38/38).

b) TNGT đường sắt: Không xảy ra. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 03 vụ (0/3), giảm 03
người chết (0/3).

c) TNGT đường thủy: Xảy ra 01 vụ, chết 03 người, So với cùng kỳ năm 2015, tăng 01 vụ (1/0),
tăng 03 người chết (3/0).

II. Đánh giá chung:

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố, đồng
thời sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thành phố, sự nổ lực, cố gắng không ngừng của các
cơ quan chức năng với quyết tâm kiềm chế và kéo giảm TNGT; Đặc biệt, Sở GTVT đã tập trung
nguồn lực, nhân lực trong công tác tổ chức giao thông, kịp thời xử lý và đẩy nhanh tiến độ công
tác khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; nghiên cứu cải tạo lại hình học các nút giao
thông phức tạp; bổ sung và tăng cường hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đèn vàng nhấp nháy
cảnh báo TNGT; lắp đặt hệ thông camera quan sát giao thông theo dõi tình hình giao thông
phức tạp để điều tiết,điều chỉnh kịp thời các bất cập; Bên cạnh đó, công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý vi phạm TTATGT và việc hướng dẫn, phân luồng giao thông được Công an thành
phố chỉ đạo quyết liệt, mở các đợt cao điểm trong các dịp lễ, tết, duy trì thường xuyên công tác
tuần tra đêm; Công tác tuyên truyền an toàn giao thông được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền
trực quan theo chủ đề, ngắn gọn, dể hiểu, dể nhớ được người tham gia giao thông chú ý chấp
hành; Vì vậy, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố cơ bản được duy trì ổn định, TNGT
giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ; đặc biệt trong các ngày lễ, Tết không có người chết vì TNGT,
ùn tắc giao thông và đua xe trái phép không xảy ra. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông trên
địa bàn huyện Hòa Vang giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015;

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình TTATGT vẫn còn diễn biến phức tạp,
vẫn còn diễn ra tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ
cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều,đi không đúng phần đường, làn đường... tiềm ẩn nguy cơ gây
TNGT. Nhất là, trên tuyến đường Quốc lộ 14B, đường Cách Mạng Tháng 8, lưu lượng ôtô tải
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ben hoạt động chở vật liệu khoáng sản tham gia giao thông rất đông, dẫn đến tình hình
TTATGT tại khu vực này rất phức tạp. Ngoài ra, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ
phận người dân còn hạn chế; các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải vì lợi nhuận nên
chưa quan tâm, chú trọng đúng mức đến các điều kiện an toàn phương tiện và quản lý giáo dục
đội ngũ lái xe, dẫn đến vi phạm; tình trạng quá tải phương tiện vào giờ cao điểm, thiếu điểm
dừng, đỗ xe… gây nhiều khó khăn, áp lực đối với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm
TTATGT.

TNGT có thời điểm giảm mạnh song cũng có thời điểm xảy ra liên tiếp, nhất là vụ chìm tàu du
lịch trên sông Hàn làm 03 người chết gây bức xúc trong nhân dân và dư luận.

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Thời gian đến, trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội trọng đại,
như: Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á 2016, các hoạt động trước thềm Hội nghị APEC 2017 và
tiếp tục thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016”. Để thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm
TTATGT, kiềm chế, tiến tới kéo giảm TNGT cần thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Nghị quyết số 88 của Chính phủ; Chỉ thị số 43 của Thành ủy về thực hiện Năm văn hóa, văn
minh đô thị và chủ đề Năm An toàn giao thông 2016 về “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với
nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”.

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt TNGT
do xe tải ben gây ra trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến
tai nạn giao thông; Tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa không để xảy ra
TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ:
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- Ứng dụng công nghệ cao, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi
phạm TTATGT bằng hệ thống camera giám sát giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác phòng
ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên tuyến giao thông. Tiếp tục triển khai thực hiện các đợt cao
điểm, tập trung lực lượng ra quân bảo đảm TTATGT trên toàn địa bàn thành phố, đảm bảo
tuyết đối an toàn vào các ngày nghỉ, ngày lễ, các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT; tiếp tục thực hiện các kế
hoạch chuyên đề đã triển khai thời gian qua và xây dựng các kế hoạch chuyên đề mới tùy vào
tình hình nổi lên tại từng thời điểm, từng địa phương. Tập trung chuyên đề kiểm tra, xử lý xe ô
tô tải ben vi phạm tải trọng, né tránh các trạm, chốt của lực lượng CSGT; xử lý dứt điểm đối với
chuyên đề xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, “xe mù, xe tự chế”. Phát huy hiệu quả mô hình
tổ tuần tra phối hợp CSGT với các lực lượng Cảnh sát khác.

- Tiếp tục duy trì bố trí lực lượng điều hòa, hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm tại các nút
giao thông trọng điểm, phức tạp, giải quyết kịp thời tình trạng ùn ứ, không để hình thành điểm
nóng về TTATGT.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trật tự vận tải, an toàn giao thông, tập trung xử lý
trên lĩnh vực kinh doanh vận tải khách, nhất là hoạt động của xe chạy tuyến cố định, xe chạy
hợp đồng, taxi, duy trì trật tự vận tải khách.

- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đường
thuỷ nội địa. Phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm tuyệt đối an
toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa trên
các tuyến sông; đình chỉ hoạt động của các bến và phương tiện thuỷ chở khách du lịch không
đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn kỹ thuật.
3. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi
đối tượng, tạo lập văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tập trung hướng dẫn người tham gia
giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện dừng đúng vạch, đi đúng làn, không gây cản
trở giao thông nhất là tại các nút giao thông có tín hiệu đèn. Đặc biệt là, chú trọng công tác
tuyên truyền đối với đội ngũ lái xe tải ben, conterner… trong các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo lái
xe.
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Tập trung tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vcwj giao thông đường bộ, đường sắt, có
hiệu lực từ ngày 01/8/2016. Để việc tuyên truyền đi vào chiều sâu và thực sự phát huy tác dụng
cần nghiên cứu hình thức tuyên truyền kết hợp với vận động ký cam kết không vi phạm của các
tổ chức, cá nhân. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền về nội dung đạo đức người lái xe tại các Trung
tâm đào tạo lái xe nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, thể hiện thái độ văn minh
khi tham gia giao thông. Chú trọng công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực thi
công vụ.

4. Tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nâng
cao chất lượng công trình giao thông, tăng cường công tác tổ chức giao thông, đảm bảo giao
thông thông suốt, an toàn, Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công một số công trình
cải tạo, nâng cấp một số nút giao thông khác mức trọng điểm (Trần Phú - Lê Duẩn, Nguyễn Tri
Phương - Điện Biên Phủ - Lê Độ).

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, tập hợp những bất cập về tổ
chức giao thông đợt 2 năm 2016, chú trọng các tuyến đường mới khai thác, sử dụng, các “điểm
tiềm ẩn tai nạn giao thông”.

5. Tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường sắt; Cương quyết không để phát sinh thêm
đường ngang trái phép, chủ động lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ các đường ngang
trái phép. Bố trí người cảnh giới tại các vị trí đường ngang có nguy cơ cao về tai nạn giao thông;
phân cấp quản lý và gắn trách nhiệm lãnh đạo địa phương trong việc để xảy ra các vi phạm
hành lang an toàn giao thông đường sắt.

6. Tập trung kiện toàn Ban ATGT các quận, huyện, xã phường; tăng cường công tác chỉ đạo,
phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các
địa phương, cơ sở./.

VPBATGT
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