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KE 1104CH
Trin khai cong tác bão dam trt tr an toàn giao thông nám 2021
trên dja bàn thành ph Ba Nng
Thrc hin K& 1un s 45-KI/TW ngày 01-02-2019 cüa Ban BI thu ye
tiêp tue thuc hiên Chi thi so 18-CT/Tw ngày 04-9-2012 ye thng cithng sii lnh
dao ci'ia Dãng doi v6i cong tao bâo dam trt tir an toàn giao thông (TTATGT)
du'ng b, ththng sat, dithng thüy nôi dja và khäc phc ün tAo giao thông và
Nghj quyêt so 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 nAm 2019 cia ChInh phü ye tAng
cuông báo dam trt t1r an toàn giao thông và chông ün tAo giao thông giai don
2019-2021; Quyêt djnh so 2060/QD-TTg ngày 12/12/2020 cüa Thu ti.r&ng ChInE
phü Phe duyt chiên 1ixçc bâo dam TTATGT giai do?n 2021-2030 và tam nhIn
den nArn 2045;
Thuc hin Thông báo s 396/TB-ypcp ngày 15 tháng 12 nAm 2020 cüa
VAn phông ChInh phü ye Két Juan cia Phó Thu tuóng Thuing trirc Trucmg Hôa
BInh ti HOi nghj tong kêt 5 nAm thuc hin phong trào thi dna bào dam t4t tur,
an toàn giao thông giai doan 2016-2020; NArn An toan giao thông 2020 va
nhirn vi tr9ng tarn giai dotn 202 1-2025;
Tri&i khai K hoach s 487/KH-UBATGTQG ngày 31 tháng 12 nAm
2020 ci:ia Uy ban An toàn giao thông Quoc gia ye Kê hoch Näm An toàn giao
thông 2021; Uy ban nhân dan thành ph ban hành Ké hoch NArn An toàn giao
thông 2021 vó'i chü ctê "Ndng cao hiçu 4rc, hiêu uá thzrc thipháp luit báo dam
tr2t t an toàn giao thông" trén da bàn thành phô, nhtr sau:
I. MIJC D'CH
1.Nâng cao thü'c trách nhiêm, tInh chuyên nghiêp, dao dirc ngh nghip
cCia nguài thirc thi cOng vi trong lI'nh vçre bão dam tr.t tir an toàn giao thông.
2. Nâng cao nhân thüc và thüc tur giác chip hành pháp 1ut cüa nguii
dieu khiên phtrcing tin tham gia giao thông, nht là cáo quy djnh pháp lut ye
nông d con khi diêu khiên giao thông.
3. Tip tiic kim ch và kéo giàm tai nn giao thông trén dja bàn thành
phô ti'r 5% tth len so v&i nAm 2020 trén Ca 3 tiêu chI.
4. Phát trin h thng giao thông theo hithng dng b, hin di, bâo dam
thông suOt, trt t'ir, an toàn, hiu qua, h.n ch thâp nhât ün tAc giao thông cuc b.
Tiêp ticphát triên h thông van tái khách cOng cong gàn vâj kiêrn soát, tiên tth
giãm thiéu phuang t!n giao thông cá nhân theo iQ trinh.
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II. YEU CAU
1. Chi do vâ th ch(rc trin khai K ho.ch s 99-KHITU ngày 07 tháng 10
nam 2019 cüa Thành üy Dà Nng v thrc hin kêt lun sé 45-KLTW ngày 0102-2019 cüa Ban BI thu trung ucng Dâng ye tiêp tiic day mnh thic hin có
hiu qua Chi thj so 18-CT/TW ngày 04-9-20 12 cüa ban BI thu Trung uang Dàng
(khóa XI) ye "Tang cithng sir lânh dao ciia Dãng dôi vói cong tác bâo dam tr.t
tir, an toàn giao thông dirng b, dixing sat, duông thüy ni dja và khàc phc ün
täc giao thông".
2. T chirc thirc hin có hiu qua Nghj quy& s 12/NQ-CP ngày 19 tháng
02 nàrn 2019 cüa ChInh phü ye tang cung bâo dam tr.t t an toàn giao thông
Va chông ün tàc giao thông giai do.n 2019-2021.
3. Xây dung K hoach cii th trin khai thirc hin phi h9p v&i diêu kin
thirc tiên cüa trng dja phuang, dan vj, tránh hInh thirc; tp trung v&i chü dê
Nàrn An toàn giao thông 2021 "Náng cao hiçu lc, hiçu qua thy'c thi pháp luçit
báo dam trt 4t' an toàn giao thông" näm 2021.
4. PM .bMn, quan triêt dn timg can b, cong chrc, viên chc, ngui lao
dng và nhân dan; gàn trách nhim cüa cá nhân ngi.thi dung dâu vi kêt qua thirc
hin nhim vçi bâo darn trt tir, an toàn giao thông trong ph.m vi chüc nàng
nhirn vii, thârn quyên cia tmg ca quan, dan vj.
5. Tang cixè'ng irng dçing khoa hçc - cong ngh trong cong tác bão darn
TTATGT, chü dng rng diving cong ngh thông tin trong quãn 19 diêu hành 4n
tái; diêu khiên giao thông; giám sat giao thông, phát hin và xir 19 vi phm ye
TTATGT.
III. NHIM VJ TRQNG TAM
D thirc hin dixçc miic tiêu trén, các ca quail, dan vj tp trung thçrc hin
tot 9 nhórn nhirn v trQng tam sau:
1. Tang cuè'ng cong tác chi do, trin khai các van ban pháp lu.t v bào
darn trât t'çr an toàn giao thông, chông ün täc giao thông; cong tác quy hpch, xây
dirng phãi dáp irng vói nhu can phát triên giao thông v.n tài gàn vói sir phát
triên kinh tê - xA hi.
2. Nâng cao hiu qua cOng tác tuyên truyn, pM bin giáo dyc pháp 1ut
ye trt tr an toàn giao thông, tr.t tir do thj; hen trI xây dirng van hoá giao thông
an toàn và than thin rnôi tri.thng.
3. Nâng cao cht hrgng, hiu qua quãn 19 nba nuâc v giao thông v.n tâi,
xây dirng, dat dai vâ du ljch có lien quan den cong tác bão darn tr.t tçr an toàn và
chông ün tàc giao thông; nãng cao näng lc, hiu 1rc cüa li.rc lung tuãn tra, kiêm
soát, xü 19 vi phm ye trt tr an toàn giao thông.
4. Dy nhanh tin d và chit hrqng cong tác d.0 tu xây dmg, nâng c.p h
thông kêt câu h tang giao thông gn v&i duy tu, bâo duOng, khai thác có hiu
qua các cong trinh giao thông; to chuc có hiu qua Cong tác bão v hành lang an
toàn giao thông dithng b, du&ng sat, du&ng thu9 ni dja.
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5. Nâng cao nàng 1irc, ch&t krcng h thong djch V11 vn tái, tiêp tic day
nhanh tién d dâu lit, phát triên he thông 4n tai cong cngtrong do thj Va vüng
lâncân.
6. Dy rnanh üng ding cong nghê thông tin, cac thânh tiju cüa cách mang
cong nghip lan thir 4 dôi v6i cong tác quãn l, diêu hành, to chirc giao thông,
hu'âng dan ngu&i tham gia giao thông, cong tác tuân tra, kiêrn soát, xü l vi
phrn pháp 1ut ye t4t tir an toân giao thông ciing nhi..r h trcY cong tác tuyên
truyên an toàn giao thông.
7. Thirc hin dng b các giâi pháp han ch rnüc sü dng phuang tin Co
gi&i cá nhan, kiêrn soát chat diêu lcin ye an toàn k5 thuat và bâo v môi trurng
cüa các phixcxng tin co giói, dc biêt là trong các khu virc trung tarn do th.
8. Quán l chat chê hoat dông xay dimg bão dam vic ctu lit, xây dirng
rnoi cac khu cOng nghip, dO thi, các trung tam thuong rnai, trung h9c, bnh
viên... trOng cac do thj darn bào trt tir an toàn giao thông và phii hp vi nàng
lrc kêt câu h tang giao thông và vn tãi cOng cong.
9. Tip tic thc hin Chi thi s 03/CT-TTg ngày l6/0l/2O20v vic tang
cu'èng thc hin Lu.t Phông, chông tác hai cUa ruyu, bia; Clii thj so 24/CT-TTg
ngày 23/8/2018 ye tang cthng thtrc hin các giãi pháp cap bach bão dam trt ti.r,
an toàn trong hoat dng vn tâi dung b; Chi thi s 23/CT-TTg ye tang cithng
bão darn trt tir, an toàn giao thông ththng thüy nQi dja; Chi th so 29/CT-TTg ye
xfr 1 phuong tin hêt niên han sir diing, qua han kiêrn djnh; Chi t14 so 32/CTTTg ye tng cung cong tác kiOm soát tâi tr9ng phuong tin giao thông và Chi
thi so 33/CT-TTg ye tang cu'Ong quân l, lap lai trat tgr hành lang antoân giao
thông dung b, dtr&ng sat; Chi thj s 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 ye vic day
math triên khai các giâi pháp nhàm náng cao hiu qua th1rc hin quy dnh bat
buc di mu bào hiêm dOi vi ngu&i di mô to, xe g.n may, xe dp din.
IV. TO CHC TI1C HIN
1. Ban An toàn giao thông thành ph
PMi hçp vài các Sâ ngãnh, dja phucing và các t chüc chInh trj - xä hi
tiêp t1ic dôi rn&i, nâng cao chat luong, hiu qua cOng tác tuyên truyên, phô biên
giáo diic pháp lut PBGDPL) ye TTATGT bang nhiéu hInh thüc da dng, tp
trung Nàrn An toàn giao thông 2021 vói chü de "Ndng cao hiu lc, hiu qua
thy'c thiphthp 1u2t bdo c1ám frt ty an toàn giao thông". Tiêp tçic day rnanh tuyên
truyên Nghj djnh 100/2019/ND-Cp ngày 30/12/2019 cüa ChInh phü ye quy th
phat vi pharn hânh chInh trong linh vuc giao thông di.r&ng b và dithng sat; Chi
thj so 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 v viéc tang cix&ng th%rc hin Lut Phông,
chông tác hal cüa nxç'u, bia; xay dng np sang van hóa giao thông — van minh
do thj; Tp trung tuyên truyên các nôi dung, nhu: "Dã uông ruçu, bia - khOng lái
Xe", An toân cho nguô1 di xe mô tO; kim soát t6c dQ; kiérn Soát tãi trçng Xe;
khOng sà diing din thoai khi lái Xe, that day dai an toàn trên xe ô to; an toàn
dung ngang dung sat; chuong trh.ih blnh yen sOng nuóc, quy djnh bat buc
dQi mu bão hiei dOi vai ngui di mO to, xe gn may, xe may din, xe dap din.
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Tip t1ic nhân rng và phát huy hiu qua cong tác tuyên truyên bng ba
phát thanh trên dja ban các xA, phu&ng và tai các n& giao thông có tin hiu den;
phôi hcp V6j CáC co quan, don vj va doanh nghip day rnnh các hoat dng xä
hi hóa cOng tác tuyên truyên ye an toàn giao thông, bang hInh thüc tuyên
truyên trrc quan trên các tuyén phO, trt.rông hçc, nai Cong cong.
Biu dixcmg, nhãn rng gircing nguii t6t, vic t&, vic tü t trong chap
hành pháp 1ut giao thông, ing xir có van hóa khi tham gia giao thông, each lam
hay, mô hInh mó'i có hiu qua trong cong tác bào dam TTATGT & các da
phuo'ng, don vj.
T chirc h9p giao ban an toàn giao thông hang qu, các cuc hçp dt xut,
h9p chuyên dé ye bàn giâi pháp bâo dam TTATGT, Hi nghj so kêt, tong kêt An
toãn giao thOng, các cuOc h9p trixc tuyn ye An toàn giao thông.
Hithng üng phát dng phong trào xây dirng "Doanh nghip 4n tâi an
toàn" và "Lái xe an toàn" nàm 2021, giài thithng "VO lang yang" lan thu 9; Giái
thuó'ng báo chI viêt ye ATGT näm 2021, Lien hoan phim ATGT 2021 gàn vâi
chü de "Nâng cao hiu 4cc, hiu qua thrc thi pháp lugt báo dam trt 4c an toàn
giao thông"; to chcrc các hot dng hirO'ng irng "Ngày the giói tuOiig nirn eáe
nan nhân ti:r vong do tai nan giao thông nam 2021".
T chrc kim tra, don dc, theo dôi vic trin khai và thirc nhin ch d
báo cáo cüa CáC co quan Thành viên Ban ATGT thành phô, Ban ATOT các
quân, huyn trong vic triên khai thirc hin Ké hoach An toàn giao thông näm
tong hp, báo cáo kêt qua thirc hin cüa Ca quan, don vj cho Uy
2021. Djnh
ban ATGT QuOc gia, UBND thành ph; Dê xuât khen thxO'ng dôi vOi các t.p
the, cá nhân có thành tIch xut sc trong cong tác bào dam trât tçr an toan giao
thông (TTATGT) nàm 2021.
2. Cong an thành ph
T chüc th%rc hin Nàm an toàn giao thông 2021 vói chü d "Ndng cao
hiêu lvcc, hiu qua thirc thi pháp lut báo dam trot ty' an toàn giao thông".Närn
bt tInh hInh, lam tot cong tác du báo, phân tIch, dánh giá, tham mu'u các giài
pháp nang cao hiu qua quán 1 Nba nuâc ye kiêm soát vi phm tr.t ti an toàn
giao thông trên da bàn thành ph& Bão dam tuyt dOi an toàn trong các dp l& têt,
các sr 1dn chinh trj, van hóa din ra trén dja bàn thành ph&
Tham muu và tip tçic trin khai K hoach s 99-KHJTU ngày 07 tháng
10 nàm 2019 càa Thãnh ñy Dà Nng ye thirc hin két 1un 'so 45-KL/TW ngày
01-02-20 19 cüa Ban Bi thu trung uong Dang ye tiêp ti1c day mtnh thc hin có
hiu qua Chi thj so 18-CT/TW ngày 04-9-20 12 cüa ban BI thu Trung uong Dàng
(khóa XI) ye "tang cung sir 1nh dao cüa Dãng dôi vâi cong tác bào dam tr.t
tr, an toàn giao thông dung b, dithng sat, dithng thüy ni da và khàc phic iin
tàc giao thông và Nghj quyêt sO 121NQ-CP ngày 19 tháng 02 nàm 2019 cüa
ChInh phü ye t.ng cung báo 'dam. tr@ tr an toàn giao thông và chông ün täc
giao thông giai doan 2019-2021.
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Nâng cao hiêu lirc, hiu qua tun tra, kim soát, xir 15' vi phm pháp 1ut
ye TTATGT, tp trung xfr 15' các hành vi có nguy ccx gay TNGT nhu: lái xe khi
trong ccx the có nông d cn, ma táy; qua tôc d; sir dimg din thoai di dng; chi
hang qua tái tr9ng phu'cxng tin và ha tang; không that day an toànkhi ngôi trén
xe ô to; không di mfl bâo hiêm khi ngi trén mô to, xc may, xc dap din... Tiêp
tiic nãng cao hiêu qua xir phat qua he thn camera giám sat giao thông. Tang
cung lirc hrçing, phrcxng tin trên các tuyen giao thông trçng diem, thu dng
trân áp các 1oi tOi pham, trong do có ti phm chông ngithi thi hành cOng vi.
Thông qua các hoat dng tun tra kim soát, xi'r 15' vi phrn TTATGT, chü
dông phát hin các bat hap 15' v t chirc giao thông và qua cong tác phôi hcxp
vói các ccx quan, dan vj chirc nàng rà soát, dánh giá hin trng các tuyên giao
thông vn tâi dêkiên nghj xay di.xng phi.wng an to chüc giao thông phfi hqp vOi
tinh hInh thçrc tê trén các tuyên giao thông, kp thi dé xuât khàc phc các bat
hcip 15' ye to chirc giao thOng, giâi quy& cac tuyn giao thông phüc tap, tiêrn an
nguy ccx gay tai nan giao thông.
T chüc tuyen truyn pháp 1uQ.t v trt tçr, an toàn giao thông (TTATGT);
vn dng toàn dan tham gia bâo dam TTATGT gn vOi phong trào Toãn dan bão
ye an ninh To quOc, bâo dam TTATGT. Ph& hqp vOi các ccx quan báo, dài trong
vic cung cap hInh anh ye van hóa giao thông cüng nhu các hành vi vi phm
TTATGT,nhäm gop phân nâng cao 5' thüc cüa nguOi dan trong tham gia giao
thOng. PhOi hop vói S& Giáo dic và dào tao, các tnrO'ng h9c to chü'c tuyên
truyên, phô biên, giáo diic pháp 1ut ye TTATGT trong h9c sinh, sinli viên.
Tip tc trin khai cuôc vn dng xay drng phong trào Ván hóa giao
thông vài blnh yen song nzthc"; Tang cng các bin pháp kiêrn tra, hu&ng dan
bâo darn an toàn giao thông trong hoat dng 4n chuyên khách du ljch bang
phuang tin thüy ni dja trén các tuyên song; tuyt dôi khOng dé tàu thuyên
không idém dnh, không cap
dua ra hoat dng; Thung xuyên kiêm tra xü
15' nghiêm các hành vi vi phmphép
Lut Ththng s.t; dam bào trt t1r, an toàn tai các
dithng ngang giao nhau vOi duxng sat.
Phi hop v6i S& Giao thông van tái v cOng tác bão dam trt tr an toàn
giao thông, trat ti,r vn tâi; kêt nôi chia sé các dCt 1iu dung chung cho các dan vj
trong và ngoài ngành phiic vi cong tác bão dam trt tix, an toãn giao thông.
T chuc diu tra, xir 15' nghiêni các vi tai nan giao thông; các vi tai nan
giao thông cO dü yéu to cau thành ti phm phâi xu 15' theo quy djnh cüa pháp
luât. Tang cuxng nang li,rc, thtthng xuyén din tp chi huy và phôi hcTp các li,rc
luong giQa CanE sat phOng cháy, chüa cháy và cac 1c hxqng khác trong cong
tác ciru h, thu nan dôi v&i các vii tai nan giao thông dc bit nghiêm trQng xày
ra trén dung b, dithng thüy ni dja, dc bit là các vi tai nan giao thông trén
du&ng cao tôc.
3. S& Giao thông vn tãi
Nâng cao cong tác tham muu quán 15' nba nuóc v lThh virc bâo dam tr.t
tir an toãn giao thông dix&ng bO, throng st va duOng thüy ni dja trên dja bàn
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thành ph6; Thrc hin Nàm an toàn giao thông 2021 vái chU d "Náng cao hiçu
lirc, hiu qua thyv thipháp luçt báo dam trt t? an toàn giao thông"; kjp thai dê
xuât cac giâi pháp, bin pháp dam bâo tr@ t%r an toàn giao thông. Tiêp tic triên
khai Ké hoach triên khai cii the các ni dung tai Nghi. quyêt so 12iNQ-CP ngày
19/02/2019 cña Chinh phU v tang cuàng bào dam trat tr an toàn giao thông và
chông t'in tàc giao thông giai don 2019-2021; các Chi thj cña Thu tithng Chmnh
phi ye tang ct.r&ng các bin pháp bão dam trt tr an toàn giao thông dithng b,
dung sat và .dung thüy ni dja.
Trin khai cong tác thanh tra, kim tra chuyên ngành giao thông 4n tài
theo kê hoach và dt xut, trong do tp trung vào các ni dung: cong tác kiêm
soát tãi trQng phuong tin, hoat dng nghip vçi thanh tra chuyên ngành và xu
pht vi phrn hành chInh trong linh vrc giao thông 4n tài; cong tác dào tao, sat
hach, cap giây phép lái xe co giói thrOng b; vic chap hành các quy djnh ye
kinh doanh vn tài bang xe ô to; kiêm tra vic chap hành các quy djnh cüa pháp
1u.t ye bão trI cong trIrih duOng sat và dam bào an toàn giao thông thrOng sat;
phôi h9p vói các co quan chirc nàng, chInh quyn dja phuong tang cuOng cong
tác thanh tra, kiêm tra và xr 1 nghiêm các vi phm dôi v&i càng, ben hành
khách, phucrng tin, thuyên viên, nguOi lái phuong tin chO khách trên duOng
thiy ni dja.
TAng cuOng chi dao sit cht quân 1 các diu kin kinh doanh vn tài
bAng xe ô to; thirc hin dung 1 trInh thOi gian hiu 1irc áp diing theo quy dnh và
cac giài pháp nhAm nâng cao chat lugng djch vii và báo darn an ninh, an toãn
giao thông trong hoat dng v.n tài.
Tip tiic t chuc hoat dng tai Tram kim tra tài trçng xe lixu dng theo
Kê hoach d duçic phê duyt. Phôi hcr vOl các 1rc luçrng chirc nAng quán 1 vic
kiêrn soát tãi tr9ng xe tai các dâu mOi xep hang len Xe. To chirc tuyên truyên,
huOng dan các chu phuong tin k cam ket không hoán cài xe cci gi6i, tiêp tic
kiêm tra và xi'r l vi phrn dôi vâi hành vi tir ' thay dôi kIch thi.thc thOng chO
hang cüa xc ôtô. Tang cuOng cong tác thanh tra, kiêm tra và xtr l các hãnh vi vi
phm trong lTnh vçrc quân 1 hot dng 4n tài. Phôi hqp vói các 11rc luqng chuc
nAng giài quyêt tInh trng xe khách trá hInh, "Xe dü, ben cóc", xe mang biên
kiêm soát nuâc ngoài hoat dung khOng dung quy djnh, Taxi, xc butt vi phm
ITATGT, trt tr vn tài tren dja bàn thành phô.
Ph6i hcip vói các ngành chuc nAng, dja phtrcrng tip tiic thtrc hin K hoch
1p lai trt tir hânh lang an toãn dithng b, duOng sat; Phôi hp vâi UBND các
qun, huyn 1p kê hoach 1 trInh d xóa bô các lôi di dn sinh quan duOng sat,
không dê phát sinh trái phép.
Chü trI, ph6i hcp v&i các ngành có lien quan djrth k' th chrc 02 dqt v
khào sat, kiêrn tra và dé xuât cáo bin pháp khAc phçic nhthig khu virc, diem tiêrn
an TNGT, bat cp ye to chc giao thông... thtrông xuyên duy tu, bào dung kêt
câu ha tang giao thông, bâo darn các diu kin an toan k' thut trong tO chüc,
quàn l giao thông, d.c bit cãi tao, t chüc giao thông tai các nü giao khoa
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hçc, phi hçxp vói thrc trng imi lixçing phuong tin ngày càng gia tang, dam bâo
giao thông thông suôt, an toàn, han ch& thp nht in the giao thông cic b.
Nghiên cl.'ru giái pháp phthi 1ung giao thông tr xa; tip ti.ic t chüc phân
lan dixng 0 các tuyên throng dã bàn giao dua vào quàn 1 sir ding, v.n hành và
khai thác thuc phân cap. quán l. Tiêp tiic triên khai to chirc giao thông các
tuyên thrOng môt chiêu, các tuyn thrOng cam d xe theo ngày chàn, ngày lé. Dé
xuât dau tu xay dung các bai d Xe, các nhà d xe cao tang, cam do xe trên các
tuyn du0ng, do?n thrOng d có bai d e tp thing..
Tip ti1c nâng cao chit hxçng cong tác dào tao, sat hch cp giy phép lái
Xe; trong do, tp trung hoàn thành Quy chuân k thut quôc gia ye thiêt bj giám
sat thai gian và quãng duOng hoc time hành lái Xe; Quy chuân k thut quôc gia
ye thiêt bj rno phOng dé dào tao lái xe - Ca bin h9c lái xe o to. Trien khai cong
tác giárn sat, lu'u trEt, quân l dt 1iu camera trong qua trInh to chirc sat hch tai
các trung tam sat hch lái xe
TMp tiic trin khai thuc hiên thing các quy djnh và huó'ng dn trong cong
tác dàng kiêm; kiên quyêt không cp Giây chirng nhan kiêm dnh cho các
phi.rcing tin khOng dam bão tiêu chu.n an toàn k5 thuat và báo v môi truOng,
Xe 5 tO lap côi hai, côi có am hxqng ion, den chiêu sang xanh không thing quy
dnh. Tang euOn.g hem tra các diu kiên v phOng, chông cháy nO cho phircmg
tin khi kiêrn djnh theo quy dinh; dAc biét km dôi vOi phucing tin chO k.hách,
xc 1dách giuOng nàrn, xe chO hang nguy him, phuang tin thiy ni dja chO
khách. Thuc hién nghiêrn cáo quy dlnh, huOng dn ye kiêrn soát tâi tr9ng
phuong tin, kiêm soát cht ch kIch thuOc thàng Xe. Thông kê, c.p nh.t danh
sách xe hét niên han sü diing theo quy dnh; tang cuOng phOi hçp vOi các 1irc
lung trong cOng tác thông kê, kiém soát, x1r l d6i vOi các phuGng tin hét niên
han sü d1ing, qua hn kiêm djnh. Phi hp vOi lirc lixgng chuyên ngành tuyên
truyên van dng nhàm nâng cao nhân thi'rc v cong tác dàng kiém phuang tin
thüy ni dla cüa chü phuong tiên và nguOi dan khi tham gia giao thông thrOng
thñy ni dja. Thông báo den các chü phuo'ng tin ye thOi han kiêrn djnh cüa
phung tin; dc bit là các phuong tin thüy ni dja chO khách nhàm kp thOi
kiêm tra dam báo an toàn cho phuong tiên. Ph& hcip yó'i Cong an thành phô, SO
Du ljch, các ngành, dja phuang CO lien quan tang cuOng kiêm tra hoat dng ci:ia
ben tâu du ljch, phuang tiên thüy chO khách, ngithi diéu khien phuang tin thüy
nQi dja ti-en các tuyén song.
4. S& Thông tin Va Truyn thông
Xây dirng I( hoach tuyên truyn Nàm an toàn giao thông 2021 v&i chü d
"Náng cao hiu 4rc, hiu qua thiv thi php lut báo dam trit t an toàn giao
thông".
Chü tn, phi hçip vO•i các car quan lien quan t chirc thrc hin K hoach
triCn khai Dé an tuyén truyên an toàn giao thông trén các phuong tin thông tin
di cháng và h thông thông tin car sO giai don 2020-2025 trên dja bàn thành
phô.
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Chi dao, hithng d.n cac ca quan báo chI nãng cao ch.t lucing chuyên
trang, chuyên m1ic, chuong trInh tuyen truyn pháp 1ut ye tr.t tir, an toàn giao
thông.
Da dng hóa hInh thirc tuyên truyn An toàn giao thông nhi.r: Tuyên
truyên trên báo chI, tuyen truyn trén h th6ng thông tin ccr s&, to chirc cáo Giái
báo chI, tuyên truyên video bang do hça ye an toàn giao thông...
5. Pal Phát thanh - Truyn hInh Ba Nng
Nâng cao ch.t luqng, xây d1rng các chuyên trang, chuyên miic, chucing
trInh tuyên truyên pháp 1ut v trat tu, an toàn giao thông, van hóa giao thông.
To chüc tuyên truyên Nghi, djnh 100/2019/ND-OP ngày 30/12/2019 ciia ChInh
phü ye quy xi'r pht vi phm hành chInh trong ITnh vçrc giao thông duing b và
dung sat; tip trung vói chü dê Nàm An toàn giao thông 2021 vói chü dê "Nâng
ccio hiu lrc, hiçu qua thicc thipháp luct báo dam trçt tr an toàn giao thông".
Tip tçic phéi hcp vd các co quan lien quan tuyên truyn qua song phát
thanh FM 98,5 MIHz ye tInh hhih trQ.t tir an toàn giao thông trên dja bàn thành
phô, to chác phát song các hinh ãnh. Video v VAn hóa giao thông cOng nhtr cáo
hành vi vi phm TTATGT. Phôi hçp vi các ngành chüc nAng to ch'ác tuyên
truyên An toàn giao thông, t chüc d6i thoai v các van d lien quan den cong
tác darn bào TTATGT - tr.t tç do thj, tuyên truyên, phô biên den nguM dan
tham gia giao thông bAng xe but cong cong qua do xây dixng vAn hóa giao
thông — vAn rninh do thi, trên da bàn thành ph&
6. S& Tu' pháp
Tip tuc t ch(rc ph bin, tuyên truyn, giáo diic pháp luat ye an toàn
giao thông; biên soan tài lieu tuyen truyn Nghi, djnh 100/2019/ND-OP ngày
30/12/2019 cüa ChInh phü ye quy xir ph.t vi phm hành chInh trong lTnh vtrc
giao thông duông b và ththng s&t. Chi thj so 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 ye
vic tang cithng th!rc hin Lut PhOng, chông tao hai cüaruvu, bia;
Chi dao cáo PhOng Tu pháp qun, huyn trong vic phi hcip v&i Ban
ATGT cñng cap trong cong tao ph bin giáo dic pháp lu.t ye tr.t tr an toàn
giao thông dtthng b, dung sAt và dithng thüy ni dja.
7. SO' Giáo dic và Bào tao
Tiêp tiic trin khai Chucing trinh v tang ci.rông cOng tác giáo dic an toàn
giao thông trong tru'?ng h9c cho h9c sinh, sinh viên; Chi do các truYng nâng
cao chat lugng giáo diic 1dn thüc pháp 1ut v an toàn giao thong, xây dirng
chuong trInh thirc hin vn hóa giao thông; ngAn chn tInh trng h90 sinh chua
dCi tuôi theo quy djnh diêu khiên môtô, xe g&1 may; dua tiêu chi chap hành pháp
lut ye TTATGT vào tiêu chI dánh giá hang nm. Xây dng Kê hoch triên khai
trong cáo truông hçc, phát dng "Tháng cao dim an toãn giao thông cho h9c
sinh den trithng" tháng 9/2021.
Phi hqp v&i các cci quan chirc nAng và UBND cáo qi4n huyn giái quyt
ti'it d tInh trtng dfrng, d xe tnxâc cng trueing hgc gay ách tAc giao thông; d.c
bit là cáo tru&ng & khu c trung tam thành ph&
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8. Dji hçc Ba Nng
Ph& hçip v6i co quan lien quan biên son tâi lieu tuyên truyn van hóa
giao thông trong h9c sinh, sinh viên. T chrc chung trmnh "Ngày hQi sinli. viên
thành phô Dà Ning vâi van hóa giao thông"; T chi'rc tuyên truyên pháp lut ye
TTATGT qua website ci'ia Dai h9c Da Nng vâi các ni dung cii the nhir: di
dcing Ian du&ng, phãn dix&ng quy dinh, không chi 9uá so ngu'èi quy djnh,không
vuo't den dO, không di nguac chMu, dôi mu bão hiêm &ing quy djnh, không sir
dung ruvu, bia khi diéu khiên phng tin.
9. S& Van hóa và Th thao
Chü trI ph6i hçp vói S& Giao thông vn tài t chirc các dç't tuyên truyn
true quan bang hmnli thirc bang ron, pariô, áp phIch, khu hiu tuyên truyên trén
các tuyen di.i&ng. Tang ctxg cong tác quãn 15' vic cap phép treo bang ron,
phu'thi. gay mat tam nilin di vi nguäi tham gia giao thông trén các tuyên
du'Ong. Dông thi, lông ghép tuyén truyn v tác hi ruqu, bia khi diêu khiên
phuong tin tham gia giao thông trong các ho?t dng tuyên truyên Co dng trirc
quan, van hóa, van ngh, th diic th thao.
10. S& Du lich
T chtrc tuyên truyn, pM bin các quy djnh cüa pháp lut v bâo dam
trât tir an toãn giao thOng, các diu kiên kinh doanh vn tâi khách, chat lucing
djch vi phiic vçi khách cho các don vi kinh doanh djch vy. vn chuyên du ljch.
Phôi hcrp vói các co quan, dan vi trong cong tác kirn tra ye diêu kin hoat dng
xe chO khách du lich, dàc biêt là déi vi xe ô to ch khách du ljch mangbien
kiêrn soát nuO'c ngoài hoat dông không dung quy djnh trén dja bàn thânh phô.
Phi hpp v&i các co quan chirc nàng kim soát chat chê các doanh nghip
trong vic thrc hin các diu kiên kiiTh doarth 4n chuyên khách du ljeh bang
phu'ong tin thüy ni dja.
11.s&Yt
T chirc ldm tra cong tác khám va cp gi.y khám sirc khOe cho ngui lái
xe và ngi.r&i h9c lái Xe, xü 15' nghiêm cac th chirc, cá nhân vi phm quy djnh;
Phôi hçp tot thirc hin nghiêm cong tác khám sue khOa djnh k' dOi vài lái Xe
kinh doanh van tái trén dja bàn thành pM, xét nghim các chat kIch thIch than
kinh, ma tüy dOi vOi lái xe khám sue khOe. Tang cithng mng kri cap ciru trên
dja bàn thành phô, nâng cao nàng lirc cp cñ'u nn nhân bj tai nn giao thông,
dam bão thà'i gian cap ciru nan nhan bi tai nan giao thông nhanh chóng, kjp thai.
12. S& Xây drng
TrInh cp có thm quyn cM phê duyêt du ttr các khu chung cii, nhà cao
tang, trung tam thiiang mai khi phü hap voi quy hoach, dáp üng yêu câu và quy
dinh ye bâi do Xe, ha tang giao thông va k& n6i giao thông v6i các tric dii&ng
chInh trong do thj. Nghiên ciru trInh cap có thâm quyên ban hành quy djnh ye
dánh giá mirc d tác dng gay ün tc. giao thông dOi vói các dr an xây dirng
cOng trInh quy mô ion trong do thj.
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Rà roát, b sung quy dinh v diên tIch, s6 vj trI d xe ô to, mô to, xe g&n
may tôi thiêu trong cong trInh xay drng chung cu, van phông, trung tam thixo'ng
rnai, khu cong nghip, trithng h9c, bnh vin, khách sn, nhà hang... dê xuât
quy djnh ye không gian via he, lôi di dành cho ngxM di b dôi vâi duông ni b
các cong trInh xay dirng khu dan cu, van phông, trung tam thuong mai, khu
cong nghip, tru&ng h9c, bnh vin... k& nOi vâi di.thng cong cong. Phôi hçip
vó'i các co quan chirc näng, UBND các qun, huyn trong vic to chirc h.0 kiêm
cá.c khu virc d xe tai các nhà hang, khách san... các bi do xe cüa các doanh
nghip kinh doanh hoat dng vn tái trên dja bàn thành phô.
Tang cuing cong tao kim tra h th6ng din chi&i sang cong cong trên
cáo tuyên dLrô'ng, chü dng diêu khiên thôi gian bt tat din chiêu sang cho phü
hcp vói diêu kiên thai tiêt theo müa, ct tia cay xanh che khuât tarn nhIn lam
ành hung den an toàn giao thông, nMt là tai cáo nut giao thông, gân lôi rn qua
dài phân cách. Chi dto cáo don vj thuông xuyên kiêrn tra, sra cha dan và cira
thu nuóc bj hu hOng, nhäm dam bào khà nàng thu nithc mt dung tot nhât, han
chê tôi da ng.p nuóc kéo dài trén mt duông gop phân dam báo ATGT.
13. S& Tài nguyen và Môi truông
Chi dao cáo doanh nghip san xu.t v@ lieu xây drng, khai thác tài
nguyen, khoáng san phái thçrc hin nghiêm cáo quy dnh ye xêp hang hóa len xe
ôtô, cucrng quyêt không dê tInh trng xe ôtô ch khoáng san qua tài di và den tr
các rnô khai thác khoáng san den cong trung. Yêu câu cáo các don vi khai thác
rnO khoáng san phãi bo trI khu vi.rc tha xe sach s tru'c khi xe tái ch dat, dá ra
ththng giao thông; Dông thô'i, bO trI 1p dt can tái trpng dê kiêrn soát tài trQng
cüa xc tn1óc khi xe chi khoáng san ra khu virc mô.
14. SO' Cong Thuo'ng
Tang cuO'ng kim tra, giám sat hoat dng kinh doanh các loi xe may
din, xe dap din và mu bão hiêm dt chuân chat luqng dành cho ng1xi di mô
to, xe gàn may, xe may din. Kiêm tra và x 19 trách nhim cüa to chic, cá nhân
san xuât, ldnh doanh mu bào hiêm kern chat lixqng dn den hu qua ye sinh
rnng Va süc khOe cüa nn nhân trong các vi tai nn giao thông.
15. S& Tài chInh
Trên co sO' d nghj cüa cáo co quan, dcm vj, dja phuong à khà nàng can
dôi ngân sách; SO' Tài chinh tong hçip, tharn mi.ru cap thâm quyen kinh phi hoat
dng cong tác dam báo tr.t tr an toãn giao thông theo quy djnh cüa Lu.t Ngân
sách nhà nuâc và các van bàn huâng d.n hin hành có lien quan.
16. BQ chi huy Quan sty thanh pho
Chi dao cáo don vj huâng rng Tháng cao dim v An toàn giao thông 2021 và k kêt giao tthc thi dua thirc hin Nàm an toàn giao thông 2021 vài chü
dê "Náng cao hiu lrc, hiu. qua thyc thipháp lut báo dam trt ti.c an toàn giao
thông" trong 1rc lung vu trang thành phô; Triên khai cáo hoat dng tuyên
truên, phô biên giáo dicháp 1u.t ye TTATGT bang nhiêu hmnh thfrc sâu rng,
A

9

A

S

11
dng thai t chi.rc cam 1ct trong viêc thirc hin nghiêm Li4t Giao thông di.r&ng
b den vói tfrng can b, chiên s trong lirc lixçing vu trang.
17. Ban Tuyên giáo Thành üy, Ban Dan vn Thành üy, các qun üy,
huyçn uy, Ban Thu'o'ng trrc Uy ban Mt
trtn TQVN thanh pho va cac h9i,
doàn th
A 9

A

- E) nghj Ban Tuyên giáo Thành üy, Ban Dan 4n Thành üy, các qun üy,
huyên üy tang cithng chi do các dan yj lien quan to chüc triên khai hiu
Ké
hoach Nàm an toàn giao thông 2021.
- D nghi Ban Thixô'ng t4rc Uy ban Mt trn TQVN thânh pM:
+ TMp tic thuc hiên Chixcing trinh ph& hcxp v "Vn 3ng toàn dan thain
gia báo dam trot ty' an toàn giao thông"; tuyên truyên Ngh djnh 100/2019/NDCP ngày 30 tháng 12 nàm 2019 cüa ChInh phü quy djnh xfr pht vi phrn hành
chInh trong linh virc giao thông di.r&ng bô va dithng sat; Luat Phông chông tác
hai ruou, bia; thixc hiên cac tiéu chI v Van hóa giao thông trong den các chi hi,
các khu dan cix.
qua

+Tip tijc d& mái hinh thác, nQi dung vâ nãng cao hiu
cong tác tuyên
truyêri An toàn giao thông, dng th?yi van dng ngithi dan tham gia giao thông
bang xe bu32t cong cong nhm tin tOi giãm dn phuong
tin Ca nhân, gop phân
giâm ün tàc giao thông và các nguy c
tai nn giao thông.
+ T chc phát huy và duy tn quân 1 t& các doan du'ông an toàn - van
minh, sach, dep. Không phoi ram ra va chàn thã gia slc, gia cam, không phoi
hãi san, ngr 1ui ci... trén via he và doe tuyên dung, gay ánh huông dn trt tr
an toân giao thông; không ln chim lông, l dung lam fbi buôn ban, kinh
doanh can tr& giao thông gay mat m quan do thj. To chüc các khóa tp huân
phô biên kien thirc ye k nàng sa cp cfru ban du cho ngui bj TNGT trong
cong dông, nhât là cho các di tixong lái xe khách, xe ôm;
qua

ye

- E) nghi Thành doàn Dà Nng phát huy tInh nang dQng, tip tiic di mi
hlnh th(rc, nôi dung và náng cao hiu qua Cong táe tuyên truyên, giáodic, v.n dng
thanh, thiêu nhi chap hành pháp luât an toán giao thông; thng cix&ng hu&ng dan k5
nàng lái xe rnôtô an toan; tip tue dy mnh thirc hin hiu qua cuc 4n dng
"Thanh nién vói van hóa giao thông". Nhãn rng và phát huy hiu
các mô
hInh chlxo!ng trInh "Cong tnr&ng bInh yen", "Thanh nien tlnh nguyen hir&ng d.n
giao thông"... Phát dng trong doàn viên và thanh, thiêu niên hu'&ng ing, thani
gia giao thông bang xe butt cong cong nhm giám phuang tin Ca nhân.
18. UBND vã Ban ATGT cac qun, huyn
Tip tue trin khai K hoach s 99-KJ-JTtJ ngày 07 tháng 10 nm 2019
cüa Thành üy Dá Nng
thirc hiên kt lu.n s 45-KL/TW ngày 01-02-2019
cüa Ban BI thu trung 1.rang Dâng tiêp tic day manh thc hin có hiu qua Chi
thj so 18-CT/TW ngIy 04-9-2012 càa ban BI thu Trung uong Dáng (khóa XI)
"tang ci.thng sir länh do cüa Dâng d6i vói cong tác bâo dam trt tir, an bàn giao
thông dir&ngbo, du&tg sAt, du&ng thUy ni dja và khAc phic ün the giao thông;
và Nghj quyêt sO 12/NQ-CP ngày 19 tháng 02 nm 2019 cüa ChInh phñ vô tang
qua

ye

ye

ye
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cthng bào dam tr.t tr an toãn giao thông và ch6ng ün tc giao thông giai don
2019-2021;
Tip tuc idén toân Ban ATGT qun, huyn, gn trách nhirn cita cá nhân
ngthi dü'ng dâu vâi kêt qua thçrc hin nhim vii bào dam tr.t tr, an toãn giao
thông. Dông thai cir can b chuyên trách theo dôi cong tác bào dàm.TTATGT.
Tp trung cong tác chi do, diu hãnh, thrc hin các bin pháp báo dam tr.t tr
an toàn giao thông, khäc phiic 1in tc giao thông; chü tr9ng cong tác tuân tra,
kiêrn soát trên các tuyn dung k cà dung giao thông nông thôn; cong tác
cành giói ti các lôi di dan sinh qua du&ng sit; có bin pháp dam bào an toàn
du'ô'ng thüy ni dja trén dja bàn quàn 1.
Sit ch.t cong tác quân 1 trt tir do thj, không d xãy ra tInh trng
phuung tin drng, d không dng quy dinh, buôn ban lan chirn via he, lông
&rng gay can trâ giao thông, xir 1 nghiêm các tning hgp vi pham TTATGT,
nhât là truó'c các cOng trixô'ng hoc, các chg, các khu siêu th... To chirc sap xêp
via he, dành lôi cho ngthi di b. To chc kiém tra, quàn 1 tot các tuyên di.thng
theo phân cap. Phôi hçxp vói các c quan chüc nàng trong vic kiêrn tra, rà soát
các vj trI, khu we tiêm an nguy Ca v tai nn giao thông. Xir 1 các to chrc, cá
nhân lan chiêrn, tái lan chiêrn, si'r diing trái phép d.t hành lang an toãn dung b,
cong trinh tái lan chiêm và các Cong trInh xây drng trái phép trong hành lang an
toàn dithng b, dithng s.t. Chü tn xây dimg 1 trInh dê xóa bO các lôi di dan sinh
qua dirè'ng sat trên dja bàn quãn l, không dé phát sinh lôi di trái phép; gàn trách
nhirn lãnh dao qun, huyn, phu?ng, xã trong vic dê xày ra các hành vi vi
phtrn hành lang ATGT thräng s.t.
Tip tçic dM mói hInh thirc, ni dung và nâng cao hiu qua cong tác tuyên
truyn An toàn giao thông, dông thai v,n dng ngud dan tharn gia giao thông
bang xc bu't cong cong nh.m tin tâi giâm dn phuang tin Ca nhân, gop phân
giârn ün the giao thông và các nguy ca ye tai nan giao thông.
Trên day là K hoach Nm an toàn giao thông 2021, d nghj các So', ban,
ngânh, Mtt tr.n vâ các hi doàn th, UBND qun, huyn xây dirng Kê hoach to
chñc triên khai thçrc hin và gfxi v UBND thành phô, Ban an toàn giao thông
thành ph d theo dôi, tng hcip.f.
No'inhmn:
- Uy ban ATGT Quoc gia;
- B Giao thông vn tâi;
- Thträng tnrc Thành iy;
- Thuô'ng trrc HDND TP;
- Chi tjch và các Phó CT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành üy;
- Ban Dan 4n Thành üy;
- Các quii ity, huyii üy;
- Ban an toàn giao thông TP;
- Cong an thành pM;
- Các so, ban, ngành;
- UB MTTQVITvà các hi doàn th;
- UBND các qun, huyn;
- Luu: Ban ATGT, DTDT,VT.
4lO4

Le Quang Nam

