Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
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Sở GTVT đã phối hợp Công an triển khai hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao
thông, đưa vào hoạt động camera giám sát giao thông tại nút phía Tây cầu sông Hàn, nút
Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ, nút Cách mạng Tháng 8 - đường dẫn cầu Hòa
Xuân, dọc đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn Hòa Cầm - đường dẫn cầu Hòa Xuân) và
tại 10 nút giao trọng điểm. Đã triển khai xử phạt các hành vi vi phạm được phát hiện qua
hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 01/11/2016. Đồng thời trình HĐND Tp, UBND
Tp thống nhất chủ trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều khiển
giao thông thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Trong 10 tháng đầu năm 2017, qua hệ
thống camera giám sát đã xử phạt 4.787 trường hợp vi phạm, với số tiền 6,9 tỷ đồng.

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, khai
thác hạ tầng giao thông đô thị như nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong
quản lý hạ tầng giao thông, theo dõi cập nhật kịp thời và có hệ thống thông tin, dữ liệu về hiện
trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị.

Ứng dụng nhiều sáng kiến về áp dụng công nghệ thông tin như: phần mềm đăng ký kiểm định
qua điện thoại, website tra cứu phương tiện chưa chấp hành xử lý vi phạm hành chính, chương
trình quản lý đăng ký phương tiện thủy nội địa, website đăng ký kiểm định online, tra cứu hạn
kiểm định,…
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