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Thực hiện Công điện số 434/CĐ-TTg, ngày 06 tháng 4 năm 2018 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 Lễ 30/4 và 01/5/2018 và Công văn số 104/CV-UBATGTQG ngày 26/3/2018
của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận chuyển khách
du lịch, khách tham gia lễ hội trên đường thủy nội địa; Ban An toàn giao thông thành
phố đề nghị:

1. Công an thành phố

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các quận, huyện tăng cường
công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông;
nhất là các lỗi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: vượt đèn đỏ, đi không đúng phần
đường, làn đường; vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, phương tiện đậu đỗ sai quy
định ... Đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm TTATGT qua camera giám sát giao thông.

- Mở đợt cao điểm, tập trung các tuyến đường, địa bàn trọng yếu, phức tạp, các khu vui chơi
giải trí, các khu du lịch, nhất là trong dịp Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - 2018. Có biện
pháp phòng ngừa tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến ôtô khách, ô tô tải nhất là trên
các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, đường Nam hầm Hải Vân - Túy Loan, đường Hoàng Văn
Thái, đường Nguyễn Tất Thành nối dài.... Chú trọng kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe
kinh doanh vận tải, đặc biệt là vi phạm chở quá số người quy định, không đảm bảo an toàn kỹ
thuật, về hành trình, thời gian lái xe, đón trả khách sai quy định.

- Tập trung xử lý vi phạm TTATGT của xe tải ben hoạt động trên các tuyến đường. Chỉ đạo
Công an các quận, huyện phối hợp trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm
hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng trên đường bộ, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng xe
khách trá hình hoạt động trên địa bàn thành phố.
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- Tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo Công văn số 793/UBND-SGTVT ngày
31/01/2018 về việc phương án phân luồng đối với ô tô khách trên 30 chổ khu vực trung tâm,
Công văn số 1621/UBND-SGTVT ngày 12/3/2018 về triển khai phân luồng, điều tiết các loại xe
sơ mi rơmoóc, các xe kéo rơmoóc lưu thông trên tục đường Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành
Sơn và Công văn số 2092/UBND-SGTVT ngày 27/3/2018 về phân luồng giao thông và lắp đặt
trụ, treo quốc kỳ các quốc gia phục vụ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018.

- Tăng cường biện các biện pháp đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn
giao thông đường thủy nội địa. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc tàu thuyền du lịch không
đảm bảo điều kiện an toàn hoạt động trên sông. Đình chỉ hoạt động, không cho xuất bến các
phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, không đủ thiết bị an toàn. Đặc biệt chú ý trong dịp Lễ hội
pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - 2018.

2. Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

- Xây dựng Kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017; Nâng cao
chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, đáp ứng nhu
cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông,
phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, đường ngang đường sắt. Chỉ đạo bến xe đảm bảo an ninh
trật tự khu vực bến. Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời và xử
lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong hoạt động vận tải như chèn ép, sang nhượng khách, tăng
giá vé trái quy định, hoạt động xe khách trá hình (xe dù - bến cóc)...

- Kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, tổ chức
phân luồng giao thông hợp lý, tránh ùn tắc giao thông, kiểm tra các nút giao thông, các điểm
giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, các nút giao giữa đường phụ ra đường chính, có biện
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pháp cảnh báo, khắc phục kịp thời.

- Đề xuất UBND thành phố tạm dừng hoạt động đối với phương tiện ôtô tải ben chở đất, khoáng
sản phục vụ các dự án san lấp mặt bằng trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018 để ngăn ngừa,
phòng tránh các nguy cơ về tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tải
trọng phương tiện vận tải đường bộ, đặc biệt là xe tải ben; Thường xuyên kiểm tra, xử lý trên các
tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ; tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm
theo Công văn số 793/UBND-SGTVT ngày 31/01/2018 về việc phương án phân luồng đối với ô
tô khách trên 30 chổ khu vực trung tâm và Công văn số 1621/UBND-SGTVT ngày 12/3/2018 về
triển khai phân luồng, điều tiết các loại xe sơ mi rơmoóc, các xe kéo rơmoóc lưu thông trên tục
đường Yết Kiêu - Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn và Công văn số 2092/UBND-SGTVT ngày
27/3/2018 về phân luồng giao thông và lắp đặt trụ, treo quốc kỳ các quốc gia phục vụ Lễ hội
Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2018.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối
với tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch không đảm bảo an toàn; các cảng bến thủy nội
địa, tàu thuyền chở khách du lịch ra vào đón trả khách trái quy định.

3. Các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với người tham gia giao thông như: Lái
xe đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên môtô, xe máy, xe
đạp điện; không lái xe vượt quá tốc độ; đã uống rượu bia - không lái xe; không sử dụng điện
thoại khi lái xe; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi đi từ đường
phụ ra đường chính; mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện thủy; Cảnh báo về tình
huống dễ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; khuyến
khích, vận động người dân, học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng...
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4. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường
công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến với
người dân, nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông;

- Tuyên truyền, cảnh báo biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đường thủy nội địa: "Mặc
áo phao cứu sinh, cầm, đeo dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân khi đi trên phương tiện thủy nội địa",
"Không chở quá tải, quá số người cho phép", "Không đưa phương tiện thủy không đúng công
dụng sử dụng hoặc không đúng vùng hoạt động vào vận tải khách, khách tham gia lễ hội, khách
du lịch".

- Tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên và người
dân tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn
minh đô thị.

5. Ban An toàn giao thông các quận, huyện

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn giao
thông, đề ra các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đến với nhân
dân; cảnh báo các nguy cơ tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh về tai nạn giao
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân
tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, sử dụng phương tiện xe buýt công
cộng góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị.

- Chỉ đạo Công an quận, huyện tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao
thông, phương tiện đậu đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi sai làn đường,
phần đường... Xử lý tình trạng xe quá tải, xe khách trá hình hoạt động trên địa bàn quản lý.
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- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường giao thông nông thôn; từ đường
phụ ra đường chính, thường xuyên kiểm tra việc bố trí người trực cảnh giới tại các đường ngang
dân sinh có tuyến đường sắt qua địa bàn quản lý; Có biện pháp quản lý và đảm bảo an toàn
trên các tuyến sông, ao hồ. Nghiêm cấm phương tiện thủy hoạt động trái phép.

- Ban ATGT quận Hải Châu, Sơn Trà có biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn quản lý
trong dịp lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018, không để phát sinh các điểm trông giữ xe tự
phát gây ùn tắc giao thông.

VP Ban ATGT Thành phố
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