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Thực hiện Công văn số 2436/UBND-KGVX ngày 07 tháng 4 năm 2018 của UBND thành
phố Đà Nẵng về việc tình hình tư tưởng nhân dân và dư luận xã hội trên địa bàn thành
phố Quý I/2018;

Trong thời gian qua, trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, nhất là các tuyến Quốc
lộ 1, Quốc lộ 14B, Cách Mạng Tháng Tám, đường Hầm Hải Vân - Túy Loan, đường Hoàng Văn
Thái... tình trạng hoạt động xe tải, xe tải ben chở khoáng sản, vật liệu xây dựng không được che
phủ theo quy định, bên cạnh đó các hành vi vi phạm như phóng nhanh, vượt ẩu, không giữ
khoảng cách an toàn, chở quá tải trọng, chạy quá tốc độ quy định... dẫn đến nguy cơ tai nạn
giao thông và ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân và dư luận. Nhằm tăng cường
hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành
phố, Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị:

1. Đề nghị Cục Quản lý Đường bộ III

- Tiếp tục chỉ đạo Chi cục Đường bộ III.1 tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm chở
quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông theo Quyết định số
568/QĐ-CQLĐB III, ngày 02/4/2018 của Cục Quản lý Đường bộ III về kiểm tra chấp hành các
quy định của pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn, kích thước thùng xe chở hàng đối với ôtô tải
của các tổ chức, cá nhân. Có biện pháp kiên quyết xử lý các nhà thầu thi công, các xe ô tô vận
chuyển vật liệu thực hiện không đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát tải trọng xe,
kích thước thùng hàng... hoạt động trên tuyến đường Hầm Hải Vân - Túy Loan.

- Yêu cầu các Ban Quản lý Dự án, các nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm
bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hầm Hải Vân - Túy Loan
đúng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty CP Phát
triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng, Công ty CP Trung Nam thường xuyên công tác vệ sinh
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mặt đường, vệ sinh xe trước khi chở vật liệu ra đường, không để rơi vãi vật liệu trên đường gây ô
nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xử lý nghiêm tình trạng vi phạm theo
chức năng và quy định của pháp luật.

2. Công an thành phố.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện mở đợt cao điểm kiểm tra
theo chuyên đề về xử lý nghiêm tình trạng xe tải, xe tải ben vi phạm các quy định về trật tự an
toàn giao thông hoạt động trên địa bàn thành phố; Nhất là các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu,
chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, không giữ khoảng cách an toàn, chở vật liệu làm rơi vãi, chở
quá tải trọng cho phép... gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông... Đặc biệt
chú ý trên các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14B, Cách Mạng Tháng Tám, đường hầm Hải Vân Túy Loan, đường Hoàng Văn Thái... Trường hợp phương tiện của đơn vị nào vi phạm, tiến hành
xử phạt nghiêm, phối hợp với Sở Giao thông vận tải có biện pháp rút phù hiệu, giấy phép vận tải
đúng quy định theo Công văn số 1580/UBND-QLĐTh ngày 09/3/2018 về việc tăng cường kiểm
tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển khoáng sản trên địa
bàn thành phố.

- Nâng cao tính hiệu quả qua công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống
camera giám sát giao thông trên các tuyến đường.

3. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra tải trọng xe tại
Trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên tuyến Quốc lộ 14B. Phối hợp với Ban ATGT các quận,
huyện sử dụng cân xách tay tổ chức kiểm tra xe tải, xe tải ben chở quá tải trọng; xử lý nghiêm
tình trạng xe tải ben chở đất, đá không che chắn, xe không rửa sạch mang đất ra đường giao
thông, gây ảnh hưởng đến TTATGT và vệ sinh môi trường.
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- Tiếp tục tổ chức theo dõi, kiểm tra, điều tiết việc lưu thông các xe tải chở vật liệu san lấp mặt
bằng các dự án khu vực phía Nam thành phố đúng theo lộ trình, thời gian và phân bổ lưu lượng
xe theo quy định tại Công văn số 2403/UBND-QLĐTh ngày 03 tháng 4 năm 2017 của UBND
thành phố về việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường
Cách Mạng Tháng Tám, Lê Đại Hành.

- Triển khai việc thiết kế mẫu tấm bạt che thùng xe, không để rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường.
Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chở khoáng sản (đất đồi) phải chấp hành nghiêm trong việc
thực hiện; Giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ kiểm
tra, xử lý các trường hợp phương tiện không đạt yêu cầu. Đồng thời, có biện pháp thu hồi phù
hiệu "XE TẢI" đối với các phương tiện xe tải, xe tải ben vi phạm TTATGT do lực lượng chức
năng cung cấp. Trường hợp doanh nghiệp vận tải có lái xe vi phạm nhiều, tiến hành thanh tra
hoạt động vận tải đối với doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường trong việc thực hiện Công văn số 1580/UBND-QLĐTh
ngày 09/3/2018 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá
trình vận chuyển khoáng sản trên địa bàn thành phố..

4. Sở Tài nguyên - Môi trường

- Tổ chức triển khai Công văn số 1580/UBND-QLĐTh ngày 09 tháng 3 năm 2018 về việc tăng
cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển khoáng sản
trên địa bàn thành phố. Yêu cầu các đơn vị khai thác mỏ khoáng sản phải bố trí cầu rửa xe để
vệ sinh sạch sẽ trước khi xe tải chở đất, đá ra đường giao thông và lắp đặt camera giám sát để
kiểm tra, theo dõi; Bố trí lắp đặt cân tải trọng để kiểm soát tải trọng của xe trước khi xe chở
khoáng sản ra khu vực mỏ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý việc khai thác, vận chuyển vật liệu
đất, đá từ các mỏ ra đường gây ô nhiễm môi trường; rà soát kiểm tra việc khai thác vận chuyển
đất, đá trái phép, sai phép gây mất TTATGT và vệ sinh môi trường đề xuất UBND thành phố thu
hồi Giấy phép khai thác nếu tái vi phạm.
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- Phối hợp với UBND quận Liên Chiểu, kiểm tra xử lý việc khai thác, vận chuyển vật liệu đất, đá
từ các mỏ ra đường Hoàng Văn Thái gây ô nhiễm môi trường; rà soát kiểm tra việc khai thác vận
chuyển đất, đá trái phép, sai phép gây mất TTATGT và vệ sinh môi trường theo chỉ đạo của
Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 239/UBND-QLĐTh ngày 10/01/2018 của UBND
thành phố về việc tập trung xử lý tình hình vận chuyển đất, đá gây ô nhiễm môi trường trên
đường Hoàng Văn Thái.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban ATGT quận, huyện

- Tập trung công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao
thông - vệ sinh môi trường do xe tải, xe tải ben gây ra trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức ký cam kết đối với các doanh nghiệp vận tải có hoạt động xe tải, xe tải ben. Có các
biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là hoạt động xe tải, xe tải ben. Đồng thời, chỉ
đạo Công an quận, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo chuyên đề về hoạt động của
xe tải, xe tải ben vi phạm TTATGT trên địa bàn quản lý.

- Đề nghị Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT huyện Hòa Vang tăng cường công tác quản lý và
tổ chức tuyên truyền, ký kết với các doanh nghiệp có hoạt động xe tải, xe tải ben hoạt động ra,
vào mỏ đá Hòa Nhơn, chỉ đạo Công an huyện thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn giao thông
tại khu vực nút giao đường Quốc lộ 14B và đường vào mỏ đá Hòa Nhơn đảm bảo an toàn giao
thông và vệ sinh môi trường.

6. Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố.
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- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp
đảm bảo TTATGT - vệ sinh môi trường và kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn thành
phố; Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Lãnh đạo Ban ATGT thành phố.

- Địa bàn các quận, huyện có hoạt động xe tải, xe tải ben diễn biến phức tạp, kịp thời tham
mưu Ban An toàn giao thông thành phố thành lập Đoàn kiểm tra và làm việc với địa phương về
các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông - vệ sinh môi trường, báo cáo kết
quả về Ban ATGT thành phố và UBND thành phố.

VP BAN ATGT THÀNH PHỐ

5/5

