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Ngày 19/3/2015, Sở Giao thông vận tải vừa có báo cáo một số kết quả triển khai “Năm
văn hóa, văn minh đô thị 2015” tháng 3 năm 2015 (từ ngày 17/2/2015 đến 17/3/2015) gửi
Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố như sau:

1. Các công tác cụ thể đã triển khai thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”
trong tháng 3 (từ 17/2/2015 đến 17/3/2015) năm 2015:

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức

- Sở GTVT đã hoàn thành công tác quán triệt, tổ chức triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô
thị 2015” trong toàn ngành; và tất cả các đơn vị trực thuộc đã ban hành Kế hoạch triển khai
“Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của đơn vị trên cơ sở nội dung Kế hoạch số
305/KH-SGTVT ngày 27/01/2015 của Sở GTVT.

- Đã phối hợp Ban ATGT thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác An toàn giao thông
năm 2015; trong đó đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến thực hiện “Năm văn
hóa, văn minh đô thị 2015”.

- Đã ban hành Kế hoạch số 774/KH-SGTVT triển khai công tác ATGT năm 2015 của ngành
Giao thông vận tải, góp phần thực hiện hiệu quả “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và triển
khai đến các đơn vị.

- Phối hợp Ban ATGT Tp xây dựng, triển khai Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền
văn hóa giao thông năm 2015.
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- Tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp vận tải với Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” dưới sự
chủ trì, chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Thành ủy, với trên 3000 lái xe taxi, xe buýt tham gia.

- Ban hành tiêu chí “9 không và 9 nên” đối với đội ngũ lái xe taxi và “9 không và 9 nên” đối
với đội ngũ lái xe buýt và tổ chức niêm yết đầy đủ nội dung 9 nên và 9 không trên toàn bộ 100%
xe taxi và xe buýt với số lượng cụ thể, như sau:

+ Đối với các đơn vị taxi:

- Tổ chức Hội nghị ký cam kết giữa các các Doanh nghiệp taxi, xe buýt với Sở GTVT; ký
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cam kết giữa lái xe với Doanh nghiệp tại Bến xe Trung tâm; đạt tỷ lệ 100% Doanh nghiệp, 100%
lái xe buýt, taxi đã cam kết.

- Tuyên truyền bằng đĩa CD các nội dung triển khai Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015;
các cam kết, các quy định quản lý vận tải đến các doanh nghiệp xe buýt, taxi.

- Chỉ đạo, tổ chức cho các đơn vị đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe ra quân hưởng
ứng “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Hiện đã có Trung tâm Đào tạo GPLX 579 đã ra
quân (1/11 đơn vị). 10 đơn vị còn lại sẽ ra quân trong tháng 3.

- Đang xây dựng nội dung Tuyên truyền nâng cao ý thức, văn hóa giao thông, đạo đức người
lái xe, dự kiến hoàn thành trước 31/3/2014 và triển khai đến các cơ sở đào tạo, sát hạch.

- Đã xây dựng và gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy dự thảo nội dung Tuyên truyền trong lĩnh vực
trật tự an toàn giao thông và trật tự vỉa hè theo Kế hoạch số 37-KH/BTGTU của Ban Tuyên
giáo.

- Nghiên cứu, đề xuất thêm 10 vị trí lắp đặt bổ sung loa tuyên truyền ATGT, Năm văn hóa,
văn minh đô thị 2015.

b) Giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị:

- Tập trung triển khai, thực hiện tốt các dự án ODA; phối hợp các cơ quan Trung ương trong
thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia và khu vực đi qua địa bàn thành phố. Tiếp tục
triển khai, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng và khánh thành công trình xây
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dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế vào ngày 29/3/2015.

- Triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến đường, vỉa hè xuống
cấp theo kế hoạch được giao trong năm 2015 theo tiến độ được giao của từng công trình.

- Đánh giá tổng kết “Phương án thí điểm giao cho các hộ mặt tiền tham gia cùng Nhà nước
quản lý vỉa hè” và dự thảo một số nội dung mở rộng Phương án thành Đề án.

- Triển khai hoàn thành công tác sửa chữa, đảm bảo giao thông các tuyến đường, cầu; kiểm
tra, rà soát, xử lý, khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Ất
Mùi 2015. (sửa chữa 31 tuyến đường , 08 cầu và công trình hạ tầng giao thông khác ; Tổ chức
lại giao thông tại 04 nút giao và duy tu, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông phục vụ Tết;
Sơn lại toàn bộ hệ thống lan can sắt đường Bạch Đằng, đoạn từ Đài truyền hình đến Thành
Điện Hải; Lắp đặt trụ biển tên đường theo Nghị quyết 81/2014/NQ-HĐND).

- Hoàn tất các cơ sở hạ tầng phục vụ thí điểm tuyến xe buýt mẫu số 01 (bến xe Đà Nẵng bến xe Hội An) (Chuẩn bị công bố tuyến thí điểm vào ngày 01/4/2015).

- Phối hợp UBND các quận, huyện trong công tác tổ chức kẻ vạch phân định lối dành cho
người đi bộ trên vỉa hè các tuyến đường; đặc biệt trên các quận Hải Châu, Thanh Khê.

- Tất cả các đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh –
sạch – đẹp”, dọn dẹp vệ sinh khu vực cơ quan, phối hợp địa phương dôn dẹp trước cơ quan;
các Ban QLDA triển khai phát quang, dọn vệ sinh tại các công trình do các Ban quản lý dự án
điều hành.
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c) Đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

- Đã phối hợp UBND các quận, huyện, Công an thành phố kiểm tra hiện trường, rà soát,
thống nhất các vị trí đóng,mở dải phân cách phục vụ tổ chức giao thông tuyến xe buýt nhanh
BRT.

- Xử lý các bất hợp lý về đèn tín hiệu tại nút giao Võ Văn Kiệt – Ngô Quyền; biển báo trước
khu vực trường Nguyễn Huệ đường Quang Trung.

- Đã rà soát các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trước cổng các trường học trên địa
bàn thành phố và trình xin kinh phí; dự kiến triển khai công tác hiện trường trong tháng 4/2015.

- Đang triển khai rà soát sơn kẻ vạch tổ chức giao thông trên các tuyến đường địa bàn thành
phố để đề xuất UBND thành phố trước 15/4/2015.

- Đang triển khai công tác rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, dự
kiến hoàn thành báo cáo UBND Tp trước ngày 15/4/2015.

d) Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm:

- Đã công bố đường dây nóng kiểm tra, xử lý các nội dung liên quan đến lĩnh vực giao thông
vận tải thực hiện “Năm văn hóa, văn inh đô thị 2015” (0511.3774.666, điện thoại di động:
0901.123.679).
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- Từ ngày 17/2/2015 đến 17/3/2015, lực lượng Thanh tra Sở đã kiểm tra, xử lý, ra Quyết định
xử phạt vi phạm hành chính 111 trường hợp, phạt 159.200.000 đồng (Một trăm năm mươi chín
triệu, hai trăm ngàn đồng).

- Từ 17/2/2014 đến 17/3/2015, qua tiếp nhận thông tin đường dây nóng đã kiểm tra, xử lý 42
trường hợp vi phạm; kiểm tra, giải quyết 18 thông tin kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực
giao thông vận tải.

- Tham gia hoạt động Tổ liên ngành của UBND thành phố về kiểm tra, phát hiện, xử lý, đôn
đốc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện năm văn hóa, văn minh đô thị của thành
phố (gồm 01 Phó Chánh tra Sở GTVT và 01 chuyên viên Văn phòng Ban ATGT).

- Thanh tra Sở đã phối hợp Công an Tp triển khai 02 đội kiểm soát lưu động tập trung tuần
tra, kiểm tra các xe ô tô chở vật liệu xây dựng, xử lý các xe rơi vãi gây ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục triển khai kiểm tra tải trọng xe bằng trạm cân lưu động; đồng thời bố trí các đội
kiểm tra bằng cân xách tay xử lý các trường hợp né trạm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở
hàng quá tải trọng của ôtô vận chuyển hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 24 giờ trong
ngày và 7 ngày trong tuần.

- Đã tổ chức họp với các ngành, đơn vị, rà soát công tác triển khai các biện pháp đảm bảo
TT ATGT trước khu vực bến xe, các tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe, chống “xe dù, bến cóc“.
Trong đó, Thanh tra Sở đã triển khai lực lượng trực thường xuyên, xử lý vi phạm khu vực bến xe;
đề nghị các Hiệp hội vận tải triển khai ký cam kết, giám sát việc thực hiện quy định vận tải,
thực hiện tốt Năm văn hóa, văn minh đô thị; nghiên cứu lắp đặt một số camera để xử lý phạt
nguội và tăng cường công tác tuần tra, xử lý của Công an Tp.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch liên ngành của Sở GTVT – Công an Tp về tuần tra, kiểm soát,
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xử lý các loại xe khách trá hình, dừng đỗ không đúng quy định (“xe dù”, “bến cóc”). Thanh tra
Sở GTVT đã bố trí lực lượng tăng cường thanh kiểm tra hoạt động đường bộ đối với phương tiện
vận tải, nhất là vận tải khách tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, tập trung tại các tuyến quốc lộ 1A,
quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan…; kiên quyết không để xảy ra tình trạng
“xe dù, bến cóc”, tranh giành khách và nạn “cò khách”; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Kiến nghị:

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị UBND thành phố, Sở Tài chính xem xét, sớm có ý kiến
về kinh phí triển khai “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” của Sở GTVT (đã trình Sở Tài chính
tại CV số 370/SGTVT-QLGTĐT ngày 30/01/2015). Trong đó, việc triển khai công tác tuyên
truyền, hướng dẫn, giáo dục nâng cao nhận thức hiện đang rất khó khăn về kinh phí.

Hồ Quang Vinh
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