Công tác quản lý hoạt động vận tải đối với xe xe tải, xe tải ben trong quý I năm 2018
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Để kiểm tra tình hình hoạt động xe tải ben ngay từ đầu năm, ngày 02/01/2018, Ban An toàn
giao thông thành phố ban hành Quyết định số 05/QĐ-BATGT về việc Thành lập Đoàn kiểm tra
công tác bảo đảm TTATGT về chuyên đề hoạt động của xe tải, xe tải ben trên địa bàn thành
phố. Đồng thời xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát trong công tác
bảo đảm TTATGT, nhất là đối tượng xe tải, xe tải ben. Qua đó, Sở Giao thông vận tải đã phối
hợp với lãnh đạo Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Ban ATGT thành
phố, Sở Tài nguyên - Môi trường, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố và Ban
ATGT các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang tổ chức kiểm tra khảo sát về tình hình
hoạt động xe tải ben trên địa bàn bàn huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu.

- Qua các đợt kiểm tra theo chuyên đề, Ban ATGT thành phố ban hành các Công văn số
16/CV-BATGT ngày 12/01/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT - vệ sinh
môi trường; Công văn số 31/CV-BATGT ngày 24 tháng 01 năm 2018 về tăng cường các giải
pháp bảo đảm TTATGT; Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 213/SGTVT-QLKCHT ngày
16/01/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT; và Công văn số 539/CV-SGTVT
ngày 05/02/2018 về việc tiếp tục xử lý xe tải ben gây mất ATGT; Tổ chức cuộc họp với các
doanh nghiệp có hoạt động xe tải ben, đồng thời ký kết các đơn vị vận tải có hoạt động xe tải
ben thực hiện nghiêm Luật GTĐB, vệ sinh môi trường; Sở đã tham mưu UBND thành phố ban
hành Công văn số 767/UBND-SGTVT ngày 31/01/2018 về việc tạm ngừng hoạt động các loại
xe tải vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng và tạm ngừng cấp Giấy phép thi công các công
trình trên địa bàn thành phố kể từ ngày 07/02/2018 đến hết ngày 25/02/2018.

- Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện tăng
cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm tình trạng xe tải, xe tải ben vi phạm các quy
định về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố - Thanh tra Sở GTVT đã phối hợp với
Công an quận Liên Chiểu thường xuyên kiểm tra trên đường Hoàng Văn Thái (khu vực ngã Trần
Đức - Hoáng Văn Thái) để kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm; Công an quận Cẩm Lệ đã
tổ chức tuyên truyền và ký kết thực hiện nghiêm về Luật GTĐB đến các doanh nghiệp xe tải ben
hoạt động trên địa bàn quận; UBND quận Liên Chiểu ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND
ngày 22/01/2018 về kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải quá khổ, quá tải, thay đổi kích thước
thành, thùng xe, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận; Đồng thời đã tổ chức quán triệt đến
các chủ mỏ khai thác khoảng sản trên địa bàn quản lý về bảo đảm TTATGT- VSMT; Sở Tài
nguyên - môi trường có báo cáo số 53/BC-STNMT ngày 24/01/2018 về việc ô nhiễm môi trường
trên đường Hoàng Văn Thái;
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Qua 3 tháng đầu năm 2018, các lực lượng đã kiểm tra xử lý 720 trường hợp xe tải, xe tải ben
vi phạm TTATGT, phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

VĂN PHÒNG BAN ATGT THÀNH PHỐ
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