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Ngày 18/8/2017, Ban An toàn giao thông thành phố có Báo cáo số 188/BC-BATGT(đính
kèm) về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tháng 8 năm 2017. Trong đó:

Tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2017 (Từ ngày 16/7/2017 đến ngày 15/8/2017): Xảy ra
03 vụ, làm chết 04 người. So với tháng 7/2017, giảm 07 vụ (3/10), giảm 06 người chết (4/10),
giảm 04 người bị thương (0/4). So với cùng kỳ năm 2016, giảm 09 vụ (3/12), giảm 05 người
chết (4/9), giảm 11 người bị thương (0/11).

1. Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 03 vụ, làm chết 04 người. So với tháng 7/2017, giảm
07 vụ (3/10), giảm 06 người chết (4/10), giảm 04 người bị thương (0/4). So với cùng kỳ năm
2016, giảm 07 vụ (3/10), giảm 03 người chết (4/7), giảm 11 người bị thương (0/11).

2. Tai nạn giao thông đường sắt: Không xảy ra. So với tháng 7/2017, Không tăng không giảm.
So với cùng kỳ năm 2016, giảm 02 vụ và 02 người chết.

3. Tai nạn giao thông đường thủy: Không xảy ra.So với tháng 7/2017 và cùng kỳ năm 2016,
không tăng không giảm.

4. Tình hình tai nạn giao thông 8 tháng năm 2017 (Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 15/8/2017):
Xảy ra 65 vụ, làm chết 43 người, bị thương 40 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 13 vụ
(65/78), giảm 8 người chết (43/51), giảm 23 người bị thương (40/63).

Ngoài ra, các hoạt động về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông như sau:
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1. Công tác chỉ đạo: Tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông vào giờ cao điểm , thường
xuyên túc trực, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm TTATGT trên tuyến đường Nguyễn Lương
Bằng, Tôn Đức Thắng. Tổ chức kiểm tra, rà soát, ký cam kết với các hộ kinh doanh cho thuê xe
thô sơ dành cho trẻ em vui chơi để thực hiện việc đảm bảo an toàn và không cho phép hoạt
động trên đường giao thông công cộng; đồng thời tổ chức xử lý theo chuyên đề về tình trạng xe
cồng kềnh, xe kéo theo xe khác, xe mù, xe tự chế gây nguy cơ mất ATGT trên địa bàn thành
phố. Tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định gây ùn tắc giao
thông trên các tuyến đường Lê Độ, Trần Cao Vân, Hà Huy Tập. Chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư
phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc phối hợp bảo đảm TTATGT trên tuyến đường cao tốc
Đà Nẵng – Quảng Ngãi…

2. Công tác tuyên truyền: Sở Giáo dục và đào tạo thành phố ban hành Quyết định Thành lập
Ban Tổ chức tập huấn và Ban Tổ chức giảng dạy mẫu về giáo dục An toàn giao thông cho học
sinh năm học 2017-2018; Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng đã Báo cáo sơ kết 3 tháng
công tác phối hợp sản xuất Chương trình Phát thanh FM Giao thông 96,3 MHz; Công an thành
phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT
cho 60 học viên Trung tâm đào tạo lái xe STC; Báo cáo Chuyên đề ATGT cho Hội Phụ nữ Công
an thành phố với 100 người dự nghe; Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng thực
hiện 08 số phát sóng chương trình FM giao thông.

3. Công tác đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ:

a. Ô tô: Đăng ký mới 806 xe; Tổng số xe ôtô đang quản lý: 67.357 xe.

b. Mô tô: Đăng ký mới 4.038 xe; Tổng số xe môtô hiện đang quản lý: 832.817 xe.

c. Xe mô tô điện, xe máy điện: 215 xe. Tổng số xe hiện đang quản lý: 5.874 xe.
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4. Công tác quản lý hoạt động vận tải:

- Ngày 17/7/2017, UBND thành phố có Công văn số 5407/UBND-SGTVT chỉ đạo Công an
thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Du lịch, các đơn vị KDVT hành khách bằng xe taxi và xe
điện bốn bánh về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đối với xe taxi, xe điện bốn
bánh hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Ngày 01/8/2017, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 3872/SGTV-QLVTPTNL về việc
chưa triển khai ứng dụng Uber để kết nối hoạt động vận tải khách theo hợp đồng trên địa bàn
thành phố.

- Ngày 10/8/2017, Văn phòng UBND thành phố Thông báo ý kiến của lãnh đạo UBND thành
phố về bổ sung việc xử lý hoạt động kinh doanh vận tải khách với ô tô mang biển kiểm soát
nước ngoài theo Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND thành phố; Từ ngày
01/7/2017 đến ngày 31/7/2017, Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra xử lý hoạt động xe trá hình trên
địa bàn thành phố là 81 trường hợp, số tiền phạt 158 triệu đồng, tước GPLX 37 trường hợp và
tước phù hiệu 16 trường hợp.

5. Công tác kiểm soát tải trọng xe

- Ban ATGT thành phố có văn bản đề nghị Ban ATGT các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ và
huyện Hòa Vang chỉ đạo các lực lượng chức năng sử dụng bộ cân kiểm tra tải trọng xe loại
xách tay do Ban ATGT thành phố trang bị, đồng thời phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận
tải tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe hoạt động trên địa bàn quản lý.

- Trong tháng 8/2017, Công an thành phố phối hợp với Thanh tra giao thông 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 Kiểm tra 1.091 xe ô tô, phát hiện 07 t/h vi phạm quá tải.
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6. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:

- Ngày 14/7/2017, Văn phòng UBND thành phố thống nhất các giải pháp xử lý các điểm tiềm
ẩn tai nạn giao thông đợt 2 năm 2017 theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (Công văn số
3014/SGTVT-QLKCHT ngày 14/6/2017) tại thông báo số 237/TB-VP kết luận của Phó Chủ tịch
UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn tại buổi họp về giải pháp xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn
giao thông trên địa bàn thành phố đợt 2 năm 2017.

- Nhằm tăng cường công tác trật tự đô thị, ngày 08/8/2017, UBND thành phố có Công văn số
6085/UBND-SGTVT thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số
3790/SGTVT-QLKCHT ngày 27/7/2017 về việc bổ sung các tuyến đường tiếp tục triển khai cấm
đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên 05 đoạn tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu và Thanh
Khê.

- Ngày 31/7/2017, UBND thành phố có Công văn số 5782/UBND-QLĐTh thống nhất theo đề
xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3281/SGTVT-QLKCHT ngày 28/6/2017 về việc
cải tạo, lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông nút giao thông Ngô Quyền – Bình Than.

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

a. Đường bộ: Kết quả: Phát hiện 5.773 trường hợp vi phạm, lập biên bản 5.690 trường hợp
(2.888 ôtô, 2.802 môtô). Ra quyết định xử phạt 5.648 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước
thu hơn 4 tỷ đồng. Tạm giữ 18 ôtô, 218 môtô. Tước quyền sử dụng GPLX 792 trường hợp (327 ô
tô, 465 mô tô).
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b. Đường sắt: Phát hiện, lập biên bản 90 trường hợp vi phạm (62 mô tô, 28 ô tô); ra quyết định
xử phạt 29 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 3.340.000 đồng.

c. Đường thủy: Phát hiện, lập biên bản 05 trường hợp vi phạm (02 tàu cát, 03 tàu khách du
lịch, lỗi vi phạm: 02 t/h chở quá vạch mớn nước, 03 t/h để người đứng trên phương tiện gây mất
an toàn), ra quyết định xử phạt chuyển Kho bạc Nhà nước thu 2.550.000 đồng./.

Văn Phòng Ban ATGT thành phố.
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