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Trong tháng 8 năm 2017, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 03 vụ, làm chết 04 người,
trong đó quận Cẩm Lệ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 02 người,
quận Hải Châu xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người và quận Thanh Khê xảy ra 1 vụ, làm chết 1
người. Nguyên nhân do chuyển hướng, vượt xe không đúng quy định...

Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quóc khánh 02/9 và khai giảng năm
học mới 2017-2018; Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục
triển khai theo nội dung Công văn số 176/CV-BATGT ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc tăng
cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông các tháng cuối năm 2017; Đồng thời, tập
trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Công an thành phố.

- Triển khai đợt cao điểm, tập trung lực lượng ra quân bảo đảm TTATGT trên toàn địa bàn
thành phố. Đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2 /9. Tập trung chuyên đề là nguyên
nhân gây tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, vượt đèn đỏ,
chuyển hướng sai quy định... Xử lý nghiêm đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ
thuật, “xe mù, xe tự chế”, ôtô đậu đỗ không đúng quy định gây cản trở giao thông.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý xe ô tô tải tự đỗ vi phạm tốc độ trên các tuyến đường Trường
Sơn, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1A. Tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối
với lái xe cơ giới từ nay đến cuối năm Âm lịch.

- 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.
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- Đẩy mạnh 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. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra
các hành vi vi phạm về TTATGT đường sắt, nhất là tại các đường ngang.

2. Sở Giao thông vận tải

- Xây dựng Kế hoạch phục vụ vận tải khách trong dịp nghỉ Lễ 2/9; 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. Yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo
dốc, đường ngang qua đường sắt. Chỉ đạo bến xe đảm bảo an ninh trật tự khu vực bến. Kiểm
tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi như chèn ép, sang nhượng
khách, tăng giá vé trái quy định, hoạt động xe khách trá hình, xe mang biển kiểm soát nước
ngoài hoạt động kinh doanh vận tải, xe chạy hợp đồng, taxi, xe buýt, xe điện 4 bánh vi phạm về
TTATGT.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với lực lượng CSGT, CSTT tăng cường kiểm tra tải
trọng, lộ trình hoạt động của xe tải ben trên tuyến đường Quốc lộ 14B, Quốc lộ 1A, Cách Mạng
Tháng 8, Lê Đại Hành và đường Võ Chí Công, không để phát sinh phức tạp. Tổ chức hoạt động
24/24 giờ hàng ngày của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động để kiểm soát tải trọng phương tiện,
đặc biệt là xe tải ben chở đất, vật liệu xây dựng, khoáng sản...

- Chỉ đạo các đơn vị thi công và quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường theo
dõi, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng, sạt lở do
mưa lũ hoặc khi có sự cố xảy ra mất an toàn giao thông.

- Phối hợp với Công an thành phố, Sở Du lịch và các cơ quan liên quan 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 kỹ thuật; các cảng bến thủy nội địa, nhà hàng nổi, tàu thuyền chở khách du lịch ra vào
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đón trả khách trái quy định...

3. Đề nghị các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT tới mọi đối tượng,
xây dựng 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.

- Đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo, Đại học Đà Nẵng: Ngay từ đầu năm học, xây dựng
Chương trình thực hiện với chủ đề " Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên" với
mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết". Chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc các trường học triển
khai công tác giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên. Tổ
chức việc ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về TTATGT giữa nhà trường, gia đình và
học sinh. Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng không để xảy ra
tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ cao điểm, bố trí việc dừng, đỗ xe của phụ
huynh và hướng dẫn phân luồng trước cổng trường không để xảy ra ùn tắc giao thông.

4. Ban An toàn giao thông các quận, huyện:

- Chỉ đạo Công an quận, huyện ra quân xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao
thông, trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự
an toàn giao thông; Vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô
thị, bảo đảm đường thông, hè thoáng, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô
thị. Huy động lực lượng tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường học, trong kỳ khai
giảng năm học mới 2017-2018.
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- Tăng cường công tác bảo đảm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, ngăn
chặn các hành vi xâm phạm công trình giao thông; tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường giao
thông nông thôn; Tổ chức kiểm tra, rà soát các hoạt động phương tiện thủy trên sông, ao, hồ...
Kiên quyết đình chỉ hoạt động nếu vi phạm các quy định về điều kiện an toàn. Thường xuyên
kiểm tra việc bố trí người cảnh giới tại các lối đi dân sinh qua đường ngang đường sắt.

- Ban ATGT quận Hải Châu, Thanh Khê, trong tháng 9/2017, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn
trên 05 đoạn, tuyến đường cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ gồm: Tuyến đường Phan Bội
Châu, Xuân Diệu (đoạn từ 3/2 đến Đinh Công Tráng), Dũng sỹ Thanh Khê (đoạn từ đường Trần
Cao Vân đến đường Thanh Khê 6), Thanh Khê 6, Đặng Thai Mai.

- Ban ATGT quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, chỉ đạo lực lượng Đội Cảnh sát
giao thông, Cảnh sát trật tự, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở
GTVT trong việc kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn quản lý.

Văn Phòng Ban ATGT Thành Phố
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