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ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ NHA TRANG
Số: 01

/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2018

CHỈ THỊ
Về việc ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông,
ùn tắc giao thông trước, trong và sau tết Mậu Tuất 2018
trên địa bàn thành phố Nha Trang

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa
bàn thành phố Nha Trang trong dịp lễ, tết Mậu Tuất 2018; UBND thành phố Nha
Trang yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường nghiêm
túc thực hiện các nội dung sau:
1. Công an thành phố Nha Trang:
- Tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý các
trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông
trong các ngày lễ, tết Mậu Tuất 2018; đặc biệt là các trường hợp điều khiển phương
tiện sau khi sử dụng rượu, bia; phóng nhanh, vượt ẩu; chạy quá tốc độ; không đội
mũ bảo hiểm khi tham giao thông; vượt đèn đỏ...
- Xây dựng phương án kịp thời ngăn chặn, phòng chống đua xe trái phép
trong các ngày lễ, tết 2018.
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát trật tự - Cơ động, Công an các xã, phường tăng
cường kiểm tra, xử lý các trường hợp gây rối mất an ninh trật tự trong dịp lễ, tết
Mậu Tuất 2018 trên địa bàn quản lý; các trường hợp vi phạm đi ngược chiều, vượt
đèn đỏ...
- Chủ trì, phối hợp cùng phòng Quản lý Đô thị, Đội Thanh niên xung kích,
Công an các xã, phường xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao
thông và tổ chức điều phối giao thông tại các tuyến đường, tụ điểm thường xuyên ùn
tắc giao thông, đặc biệt là tại tuyến đường Trần Phú, ngã 6, khu vực Mã Vòng, cảng
Cầu Đá...
- Chỉ đạo Công an các xã, phường cử lực lượng phối hợp UBND các xã,
phường thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng
đường để kinh doanh, buôn bán, trưng bày hàng hóa trái phép gây mất trật tự an toàn
giao thông, mỹ quan đô thị.
2. Phòng Quản lý Đô thị:
- Kiểm tra, rà soát, khẩn trương hoàn thành duy tu sửa chữa các tuyến đường,
khu vực bị hư hỏng, xuống cấp, sửa chữa, thay thế hệ thống báo hiệu giao thông
đường bộ, đèn tín hiệu giao thông nhằm phục vụ việc đi lại của nhân dân được thông
suốt trong dịp tết Mậu Tuất 2018.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công các công trình xây dựng dân
dụng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong phạm vi giới hạn đường bộ, khẩn
trương hoàn thành công trình hoặc thu dọn hoàn trả mặt đường trước ngày
08/02/2018 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu), trường hợp đơn vị nào không
thực hiện tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND
thành phố Nha Trang xử lý theo quy định.
- Kiểm tra, theo dõi và phối hợp Công an thành phố Nha Trang, các ban,
ngành liên quan kịp thời tham mưu UBND thành phố Nha Trang tổ chức phân luồng
giao thông hợp lý tránh ùn tắc giao thông.
- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo lực lượng Tổ kiểm tra liên ngành thành phố
tăng cường kiểm tra, xử lý (kể cả thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ lễ trong dịp tết) các
trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trưng bày hàng
hóa, lập bãi giữ xe trái phép gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đặc
biệt là các ngày sau tết Mậu Tuất 2018.
- Kịp thời báo cáo UBND thành phố Nha Trang giải quyết ngăn chặn tai nạn
giao thông và ùn tắc giao thông trường hợp vượt quá thẩm quyền.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố:
Có kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, băng rôn và hướng
dẫn cho các xã, phường triển khai đợt tuyên truyền cao điểm trong dịp lễ, tết 2018
với các khẩu hiểu “Tính mạng con người là trên hết”; “Đã uống rượu, bia – Không
lái xe”.
4. Phòng Giáo dục – Đào tạo:
Phối hợp cùng phụ huynh học sinh có biện pháp quản lý học sinh không để
tình trạng học sinh sử dụng pháo nổ; sử dụng rượu bia; điều khiển xe mô tô, xe gắn
máy khi chưa có bằng lái gây mất an toàn giao thông...
5. Đội Thanh niên xung kích:
- Tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng
rong, chèo kéo du khách trên 02 tuyến đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng,
công viên biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng để buôn bán, kinh doanh, lập bãi trông
giữ xe của khách hàng và buôn bán hàng rong gây mất trật tự an toàn giao thông và
mỹ quan đô thị.
- Hỗ trợ Công an thành phố Nha Trang, phòng Quản lý Đô thị tổ chức điều
phối giảm thiểu ùn tắc giao thông trong dịp lễ, tết 2018.
6. Ban quản lý Vịnh Nha Trang:
- Tổ chức tuyên truyền đến các chủ phương tiện đưa đón khách du lịch đảm
bảo tuyệt đối an toàn, chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường Thủy nội địa.
- Có kế hoạch tổ chức phục vụ đưa đón khách du lịch tuyệt đối an toàn, có
phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
- Chủ động phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu, phòng Cảnh sát Giao
thông đường thủy nội địa tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt
động đối với các phương tiện: Không đăng kiểm, đăng kiểm đã hết hạn, chở quá số
người, không trang bị đủ áo phao, không đủ các chức danh trên tàu và thiếu các
trang thiết bị an toàn theo quy định…

7. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố:
Tuyên truyền, nhắc nhở đến cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị mình nhằm
tránh vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: Không điều
khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao
thông, không phóng nhanh, vượt ẩu; không vượt đèn đỏ...
8. UBND các xã, phường:
- Tổ chức lực lượng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm
về quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường tại địa phương trước, trong và sau tết (kể các
các ngày được nghỉ tết theo quy định) trên các tuyến đường, tụ điểm phức tạp và các
điểm danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn quản lý.
- Đôn đốc các Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công các công trình dân dụng, giao
thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị quản lý thực hiện thu dọn hoàn trả mặt đường trước
ngày 08/02/2018 (nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Đinh Dậu).
- Không tổ chức bố trí cho phép bán hoa, cây cảnh tại các tuyến đường không
được UBND phê duyệt tại Kế hoạch số 9154/UBND-QLĐT ngày 17/12/2017 về
"Kế hoạch triển khai đợt cao điểm công tác đảm bảo TTATGT trong dịp tết Dương
lịch 2018 và tết Mậu Tuất 2018", đồng thời hướng dẫn người dân có nhu cầu bán
hoa về Công viên Yến Phi và phố hoa đi bộ trên đường Pastuer để được bố trí tạo
sức hút đối với người dân và du khách.
- Đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao
thông, mỹ quan đô thị ngay sau khi kỳ nghỉ tết Mậu Tuất 2018 kết thúc và báo cáo
kết quả triển khai thực hiện về UBND thành phố Nha Trang trước ngày 26/02/2018
(tức trước ngày 11 tháng giêng).
- Đối với UBND các xã, phường có tuyến đường sắt đi qua, ngoài các nhiệm
vụ nêu trên yêu cầu thực hiện các nội dung sau:
+ Kiểm tra, rà soát không để phát sinh đường ngang dân sinh trái phép. Nếu
địa phương nào để phát sinh đường dân sinh mới phải chịu trách nhiệm trước UBND
thành phố Nha Trang.
+ Kiểm tra, giải tỏa thông thoáng các địa điểm có công trình ảnh hưởng đến
tầm nhìn làm mất an toàn giao thông đường sắt.
- Đối với UBND các xã, phường có tuyến đường thủy đi qua, ngoài các nhiệm
vụ nêu trên yêu cầu thực hiện các nội dung sau:
+ Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kiên quyết buộc đình chỉ đối
với các các bến đò ngang, đò dân sinh không đủ điều kiện hoạt động, không có giấy
phép hoạt động, các phương tiện đò dân sinh không đảm bảo an toàn…
+ Chủ tịch UBND xã, phường nào để xảy ra tai nạn đò ngang với các nguyên
nhân: Bến đò không đủ điều kiện hoạt động, không có giấy phép hoạt động hoặc do
phương tiện thủy nội địa không đủ điều kiện an toàn, chở quá số người quy
định…trên địa bàn quản lý phải chịu trách nhiệm xử lý kỷ luật của UBND thành phố
Nha Trang.

- Đối với UBND các xã, phường có tuyến Quốc lộ 1C đi qua (bao gồm đường
2/4, đường Trần Quý Cáp, đường 23/10) ngoài các nhiệm vụ nêu trên yêu cầu thực
hiện tăng cường quản lý, giám sát không để xảy ra vi phạm hàng lang an toàn đường
bộ trên tuyến Quốc lộ 1C, kiên quyết tháo dỡ các công trình xây mới vi phạm hàng
lang an toàn đường bộ.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các
xã, phường thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- TT. Thành ủy – HĐND TP;
- UBMT và các Đoàn thể chính trị TP;
- Công an các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu VT.
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