Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiểm tra tình hình phục vụ tết tại các đơn vị
Thứ bảy, 10 Tháng hai 2018 13:29

Sáng ngày 06/02/2018, đồng chí Lê Văn Trung – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám
đốc Sở GTVT đã thăm và kiểm tra tình hình phục vụ Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
tại các đơn vị: Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng, Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì Hạ
tầng Giao thông, Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe Thủ trưởng các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
phục vụ Tết, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu: Các đơn vị tăng cường kiểm tra, sửa
chữa kịp thời các hư hỏng về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo nhân dân đi lại
được an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018; đặc biệt là quản lý chặt chẽ các
hoạt động vận tải khách trên sông Hàn đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phân công và thực hiện
nghiêm túc lịch trực trong dịp Tết Nguyên đán; bố trí nhân lực để kịp thời phối hợp với các lực
lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng vận hành thông suốt
việc phun lửa, phun nước cầu Rồng và vận hành quy nhịp cầu sông Hàn theo kế hoạch đã phê
duyệt.
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