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Sáng 6-1, Sở Giao thông vận tải thành phố phối hợp với Ban An toàn giao thông
(ATGT) thành phố, UBND quận Cẩm Lệ cùng các cơ quan chức năng liên quan tổ chức
tuần tra, kiểm soát, giám sát hoạt động xe tải, xe ben và các điểm tiềm ẩn tai nạn giao
thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ.

Nút giao thông Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Tri Phương có lưu lượng xe tham gia giao thông lớn

Tại hiện trường, lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất việc đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý các phương tiện vi phạm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán sắp
đến.
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Theo đó, các đơn vị tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát ô-tô vận chuyển vật liệu, khoáng
sản lưu thông trên các tuyến đường, xử lý xe quá tải, chạy quá tốc độ quy định, không giữ
khoảng cách an toàn, đi vào đường cấm; đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm qua camera
giám sát; đồng thời tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều hòa giao thông tại các nút giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra
xe quá tải tại trạm kiểm soát tải trọng xe trên tuyến Quốc lộ 14B, nhất là xe ben; tổ chức thanh
tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có xe vi phạm. Đồng thời, hướng dẫn
lộ trình, phạm vi, thời gian hoạt động đối với xe tải chở vật liệu rời trong đô thị, nhất là trên
tuyến đường Trường Sơn, Cách mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành, Võ Chí Công…

Trước đó, để bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là trong giờ cao điểm trên tuyến đường Cách
mạng Tháng Tám và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng hiện trạng trong quá trình khai thác,
UBND thành phố thống nhất cấm các ô-tô tải chở đất, cát san lấp mặt bằng lưu thông trên
đường Cách mạng Tháng Tám từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30; các ô-tô phải đi cách nhau tối thiểu
30m trên cầu Nguyễn Tri Phương.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng đã vận động các doanh nghiệp vận tải san lấp mặt
bằng, các chủ đầu tư phối hợp ký giao ước việc tuân thủ các quy định của pháp luật về vận
chuyển san lấp mặt bằng bằng xe tải, xe ben, hạn chế số lượng xe tham gia giao thông trong
ngày, không tăng thêm xe chở; đồng thời phân luồng hoạt động cho xe tải, xe ben, xe nào được
chạy trên tuyến Cách mạng Tháng Tám, xe nào được chạy trên tuyến Nguyễn Tri Phương, Võ
Chí Công, Lê Đại Hành…; đặc biệt là tuyến từ Hòa Cầm về cầu Nguyễn Tri Phương.
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