
         ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
            Số:  02    /CT-UBND               Nha Trang, ngày   14   tháng   02   năm 2020 

 

CHỈ THỊ 
Tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu 

tai nạn giao thông và đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo trật tự mỹ quan 

đô thị trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

 

Với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông và đẩy mạnh các giải pháp 

đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trong năm 2020 đặc biệt là các vụ tai nạn giao 

thông liên quan đến uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; đồng 

thời nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị trực thuộc thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường trong triển khai 

thực hiện năm An toàn giao thông - 2020 với chủ đề "Đã uống rượu, bia không 

lái xe". 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban 

và UBND các xã, phường căn cứ nhiệm vụ, chức năng của đơn vị mình thực 

hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp sau: 

1. Công an thành phố Nha Trang: 

- Phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị thành phố tham gia Tổ công tác liên 

ngành tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý kiên quyết các trường 

hợp vi phạm Luật giao thông có khả năng dẫn đến tai nạn giao thông như: Vượt 

đèn đỏ, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện sau 

khi sử dụng rượu, bia; chở hàng quá tải, vi phạm đi ngược chiều với đường một 

chiều; các phương tiện vi phạm dừng, đỗ không đúng quy định...  

- Chỉ đạo Công an các xã, phường chủ động tham mưu UBND các xã, 

phường xây dựng kế hoạch, thường xuyên trực chốt, kiểm tra, xử lý các trường 

hợp vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn quản lý; bố trí lực lượng phối hợp 

cùng các Tổ công tác liên phường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm 

vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, họp chợ gây mất trật tự an toàn giao 

thông và mỹ quan đô thị. 

- Thường xuyên trực chốt điều phối giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các vị 

 



trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông như: Khu vực Mã Vòng, đường Trần 

Phú… 

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường kiểm tra về an toàn 

giao thông đường thủy đối với các phương tiện đường thủy nội địa. Kiên quyết 

xử lý nghiêm đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không 

trang bị hoặc trang bị không đầy đủ áo phao theo quy định của Luật giao thông 

đường thủy nội địa. 

- Kết hợp công tác kiểm tra, xử lý tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý 

thức tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông của người dân. 

2. Phòng Quản lý đô thị: 

- Chỉ đạo Tổ kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vi 

phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, họp chợ, trưng bày 

hàng hóa tại các tụ điểm và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang 

đặc biệt là tại 12 tuyến đường phố văn minh. 

- Tiếp tục hỗ trợ 07 Tổ công tác liên phường kiểm tra, xử lý các trường 

hợp vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại 19 phường 

nội thành. 

- Nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố Nha Trang các biện pháp 

nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn 

thành phố Nha Trang. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện “Năm An toàn giao 

thông 2020”; kịp thời tham mưu, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện và 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 

3.  Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao thành phố: 

- Tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của thành phố và 

của các xã, phường về chủ đề “Năm An toàn giao thông 2020”, các quy định của 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, Luật giao thông đường bộ, Luật đường 

sắt, Luật giao thông đường thủy nội địa để mọi tầng lớp nhân dân được biết và 

thực hiện. 

- Tập trung xây dựng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật 

giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và tiếp tục triển khai thực 

hiện Quy chế nếp sống văn minh đô thị. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với các hoạt động 

quảng cáo ngoài trời vi phạm các quy định của Nhà nước.  

4. Phòng Giáo dục – Đào tạo: 



- Chỉ đạo các trường học phối hợp cùng Ban phụ huynh học sinh thường 

xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành các quy định về an 

toàn giao thông như: Đội mũ bảo hiểm khi tham giao thông kể cả trẻ em; chấp 

hành tín hiệu giao thông… 

- Phối hợp Công an thành phố Nha Trang để nắm bắt và có biện pháp xử 

lý kỷ luật nghiêm đối với các học sinh vi phạm quy định về Luật giao thông 

như: Vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông kể cả xe đạp 

điện, xe máy điện; điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe 

gắn máy.. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các diễn đàn, đối thoại trong nhà 

trường về nguy cơ và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra. 

5. 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…  

- Phối hợp chặt chẽ với UBND phường Vĩnh Nguyên đảm bảo trật tự 

ATGT đô thị, an ninh trật tự trước và trong khu vực bến tàu. 

6. 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, trên 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 lực lượng cho các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường 

khi có đề nghị nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và mỹ quan đô 

thị trên toàn địa bàn thành phố. 

7. UBND các xã, phường: 

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền vận động đến các tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn 



giao thông, nhất là các trường hợp là học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên và 

thanh niên chưa có việc làm tại địa phương. 

- Xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ 

quan đô thị, các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, trưng bày 

hàng hoá kinh doanh, lập bãi giữ xe trái phép… tại các tuyến đường, tụ điểm đã 

được giao tại Quyết định số 1152/QĐ-CT-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tịch 

UBND thành phố Nha Trang “V/v giao trách nhiệm Chủ tịch UBND các xã, 

phường thực hiện quản lý, kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô 

thị trên địa bàn quản lý” và Kế hoạch số 243/KH-UBND-QLĐT ngày 

13/01/2020 của UBND thành phố Nha Trang “V/v triển khai thực hiện Năm An 

toàn giao thông – năm 2020trên địa bàn thành phố Nha Trang” đặc biệt là tại các 

tuyến đường nhánh đấu nối với đường Trần Phú, Phạm Văn Đồng. 

- 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: 

+ Tăng cường kiểm tra không để phát sinh các đường ngang dân sinh trái 

phép mới; 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; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường 

hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, trưng bày 

hàng hóa… 



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./. 

Nơi nhận:(VBĐT)                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN              

- Như trên;                                                                                          CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh;         
- TT. Thành ủy – HĐND TP; 

- UBMT và các Đoàn thể chính trị TP; 

- Các thành viên Ban ATGT TP;                                                   Nguyễn Anh Tuấn 

- Công an các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử;     

- Lưu VT. 
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