Triển khai thực hiện các giải phápbảo đảm trật tự an toàn giao thông
Thứ tư, 20 Tháng sáu 2018 09:24

Thực hiện Công văn số 4988/VP-CN ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính
phủ về việc khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Ban
An toàn giao thông thành phố đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện: Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2015 về việc tăng
cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong hoạt
động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô và công tác bảo đảm TTATGT đường sắt; Chỉ
thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT
đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 về tăng cường
công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017
về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt;

2. Công an thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 3911/UBND-QLĐTh ngày 28/5/2018 của Chủ tịch
UBND thành phố về việc xử lý liên quan đến phản ánh của báo chí, người dân;

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các quận, huyện tăng
cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao
thông; đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định tốc độ, nồng độ cồn, đi sai làn đường, dừng đỗ
xe sai quy định... Tiếp tục đẩy mạnh việc phát hiện và xử lý vi phạm TTATGT qua camera giám
sát giao thông.

- Mở chuyên đề xử lý nghiêm vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải, đặc biệt là vi
phạm chở quá số người quy định, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, về hành trình, thời gian lái
xe, đón trả khách sai quy định, xe khách trá hình hoạt động trên địa bàn thành phố
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- Tăng cường xử lý của xe tải, xe tải ben hoạt động trên các tuyến đường vi phạm TTATGT,
gây ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp trong công tác kiểm soát
tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường các biện pháp đảm an toàn giao thông đường sắt qua địa bàn thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn
giao thông đường thủy nội địa. Nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc tàu thuyền du lịch không
đảm bảo điều kiện an toàn hoạt động trên sông.

3. Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông,
tổ chức phân luồng giao thông, tránh ùn tắc giao thông, kiểm tra các nút giao thông, các điểm
giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, các nút giao giữa đường phụ ra đường chính, có biện
pháp cảnh báo, khắc phục kịp thời.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc
biệt là quy định về bảo đảm an toàn giao thông; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của
pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Phối hợp với các lực lượng xử lý nghiêm hoạt động xe khách trá hình, kiểm tra tải trọng
phương tiện vận tải đường bộ, đặc biệt là xe tải ben;
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tàu,
thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch không đảm bảo an toàn; các cảng bến thủy nội địa,
tàu thuyền chở khách du lịch ra vào đón trả khách trái quy định.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe,
công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.

4. Các cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố

- Nâng cao công tác tuyên truyền an toàn giao thông đến với người tham gia giao thông như:
Lái xe đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi ngồi trên môtô, xe máy,
xe đạp điện; không lái xe vượt quá tốc độ; đã uống rượu bia - không lái xe; không sử dụng điện
thoại khi lái xe; Dừng xe quan sát an toàn trước khi qua đường ngang đường sắt, qua các lối đi
dân sinh đường sắt; đi từ đường phụ ra đường chính... "Mặc áo phao cứu sinh, cầm, đeo dụng
cụ nổi cứu sinh cá nhân khi ngồi trên phương tiện thủy nội địa"; "Tàu, thuyền không chở quá tải,
quá số người cho phép", "Không đưa phương tiện thủy không đúng công dụng sử dụng hoặc
không đúng vùng hoạt động vào vận tải khách, khách tham gia lễ hội, khách du lịch"... Cảnh
báo các tình huống nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao
thông;

- Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh
viên và người dân tham gia giao thông bằng xe buýt công cộng góp phần xây dựng văn hóa
giao thông, văn minh đô thị.

5. Ban An toàn giao thông các quận, huyện

3/4

Triển khai thực hiện các giải phápbảo đảm trật tự an toàn giao thông
Thứ tư, 20 Tháng sáu 2018 09:24

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn giao
thông, đề ra các biện pháp, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đến với nhân
dân; cảnh báo các nguy cơ tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh về tai nạn giao
thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân
tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tham gia giao thông bằng xe buýt công
cộng góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị.

- Chỉ đạo Công an quận, huyện tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao
thông, phương tiện đậu đỗ sai quy định, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi sai làn đường,
phần đường... Xử lý tình trạng xe quá tải, xe khách trá hình hoạt động trên địa bàn quản lý.

- Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường giao thông nông thôn; từ
đường phụ ra đường chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bố trí người trực cảnh giới tại
các lối đi dân sinh qua đường sắt;

- Có biện pháp quản lý và đảm bảo an toàn trên các tuyến sông, ao hồ. Nghiêm cấm phương
tiện thủy hoạt động trái phép, hoạt động đánh bắt thủy sản trên sông, hồ không đúng quy định
gây nguy cơ về ATGT đường thủy.

Văn phòng Ban ATGT thành phố
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