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BÁO CÁO 
Về việc thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an” 

liên quan đến lĩnh vực An toàn giao thông năm 2018  
 

Thực hiện Công văn số 264/CV-BATGT ngày 31/10/2018 của Ban An 

toàn giao thông thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo và hướng dẫn khen thưởng 

về công tác ATGT năm 2018. UBND quận ban hành Kế hoạch số 345/KH-

UBND ngày 19/3/2018 của Ban ATGT quận về việc triển khai nhiệm vụ ATGT 

năm 2018 trên địa bàn quận, Ban An toàn giao thông quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo 

các ngành, đơn vị liên quan và UBND các phường triển khai, qua đó báo cáo 

công tác thực hiện đảm bảo trật tự An toàn giao thông (TTATGT) năm 2018, cụ 

thể như sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Ban ATGT quận ban hành Kế hoạch số 106/KH-BATGT ngày 

18/01/2018 triển khai đợt cao điểm về bảo đảm TTATGT ngay từ đầu năm 2018, 

Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018. 

- UBND quận ban hành các Công văn số 241/UBND-QLĐT ngày 

09/02/2018 về việc đóng đường ngang dân sinh tại Km799+850 trên địa bàn tổ 

17, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ; Công văn số 245/UBND-QLĐT ngày 

13/02/2018 về việc đóng đường ngang dân sinh tại Km798+228 (kiệt 1120 

Trường Chinh), phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ; Công văn số 94/UBND-QLĐT 

ngày 17/01/2018 về việc đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, 

cá nhân hoạt động xe trá hình trên địa bàn quận; Công văn số 184/UBND-QLĐT 

ngày 02/02/2018 về việc đề nghị đảm bảo ATGT, an ninh trật tự và xử lý vỉa hè 

lòng đường trên địa bàn quản lý. 

- Ban ATGT quận ban hành Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 14/4/2018 

về phát động phong trào thi đua trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông năm 2018 và Chương trình số 505/KH-UBND ngày 14/4/2018 về Chương 

trình hành động công tác an toàn giao thông - năm 2018. 

- Tham mưu UBND quận tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí đánh giá Đề án 

chương trình “Thành phố 4 an” trên lĩnh vực An toàn giao thông. 

- Triển khai thực hiện các văn bản của UBND thành phố, Ban ATGT 

thành phố và Sở GTVT…  

- Đề xuất khắc phục 46 điểm bất cập về hạ tầng giao thông và tiềm ẩn tai 

nạn giao thông. Các đề xuất được UBND thành phố đánh giá cao, đến nay 

UBND thành phố đã khắc phục hoàn thành 29 điểm, còn lại 17 điểm đã thống 

nhất xử lý nhưng chưa thực hiện hoàn thành; 
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- Công an quận xây dựng ban hành 48 văn bản (trong đó: 16 kế hoạch, 07 

phương án, 25 báo cáo và công văn) triển khai thực hiện công tác đảm bảo 

TTATGT trên địa bàn quận
1
.  

                                                
1
 Kế hoạch số 1403/KH-CAQ(CSGT) ngày 15/11/2017 về đảm bảo TTATGT trên địa bàn phường Hòa An; 

Phương án số 1487/PA-CAQ(CSGT) ngày 30/11/2017 về đảm bảo TTATGT Đoàn đ/c Nguyễn Hòa Bình- Bí thư Trung ương 
Đảng- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đi qua địa bàn quận Cẩm Lệ; Báo cáo số 1531/BC-CAQ(CSGT) ngày 11/12/2017 về 
khắc phục hạ tầng giao thông tuyến đường Tôn Đản nối dài; Kế hoạch 1595/KH-CAQ ngày 21/12/2017 về mở đợt cao điểm 
bảo đảm TTATGT – TTXH dịp Noel 2017, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân 2018; Kế 
hoạch 1648/KH-CAQ ngày 29/12/2017 của Công an quận huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an phường tham 
gia tuần tra, kiểm soát trật tự, ATGT đường bộ; Kế hoạch 1645/KH-CAQ ngày 29/12/2017 huy động lực lượng CSHS, 
CSTT, CSĐT tổng hợp và Công an phường tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người 

điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn quận; Phương án số 73/PA-CAQ(CSGT) ngày 24/01/2018 
v/v đảm bảo TTATGT trận chung kết U23 Châu Á; Phương án số 68/PA-CAQ(CSGT) ngày 24/01/2018 v/v đảm bảo 
TTATGT Đoàn đ/c Đỗ Bá Tỵ- Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó Chủ tịch nước đến làm việc 
tại TP Đà Nẵng; Phương án số 119/PA-CAQ(CSGT) ngày 02/02/2018 v/v đảm bảo TTATGT vận chuyển bồn bia từ Cảng 
Tiên Sa đến Nhà máy bia VBL Hòa Khánh đi qua địa bàn quận Cẩm Lệ; Kế hoạch số 121/KH-CAQ(CSGT) ngày 05/02/2018 
v/v đảm bảo TTATGT Lễ Thông xe dự án Tuyến đường gom đường sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm và dự án mở 
rộng, nâng cấp đường vào kho CK55; Công văn số 159/CAQ-CSGT ngày 12/02/2018 v/v tăng cường công tác đảm bảo 
TTATGT trên địa bàn quận trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018; Phương án số 173/PA-CAQ(CSGT) ngày 

26/02/2018 v/v đảm bảo TTATGT vận chuyển bồn bia từ Cảng Tiên Sa đến Nhà máy bia VBL Hòa Khánh đi qua địa bàn 
quận Cẩm Lệ; Tham mưu UBND quận đề xuất UBND thành phố đóng các đường ngang dân sinh không có gác chắn đi qua 
địa bàn p. Hòa An, Hòa Phát: Km794+064, km 794+685, km795+890, km796+ 870, km798 + 228;  Kế hoạch số 253/KH-
CAQ (CSGT) ngày 15/3/2018 v/v xử lý phương tiện ô tô dừng đỗ không đúng quy định trên địa bàn quận Cẩm Lệ;  Kế hoạch 
số 279/KH-CAQ (CSGT) ngày 21/3/2018 v/v triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT trên địa bàn quận năm 
2018;  Công văn số 286/CAQ-CSGT ngày 22/3/2018 v/v tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận; Kế hoạch 
số 429/KH-CAQ(CSGT) ngày 24/4/2018 v/v mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội dịp trước, 
trong và sau 30/4, 01/5; Kế hoạch số 468/KH-CAQ(CSGT) ngày 03/5/2018 v/v tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi 
phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng CSGT năm 

2018 và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2019; Báo cáo số 475/BC-CAQ(CSGT) ngày 04/5/2018 
v/v xử lý ý kiến phản ánh, góp ý của người dân qua Cổng góp ý của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng; Báo cáo số 
489/BC-CAQ(CSGT) ngày 08/5/2018 v/v kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đên hạ tầng giao thông và ý 
kiến phản ánh, góp ý của người dân; Báo cáo số 505/BC-CAQ(CSGT) ngày 15/5/2018 v/v kiểm tra, xử lý, phản hồi thông tin 
báo chí; Thông báo số 528/TB-CAQ ngày 17/5/2018 v/v truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính liên quan 
phương tiện hết thời hạn tạm giữ; Báo cáo số 550/BC-CAQ ngày 22/5/2018 v/v xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối 
với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn quận Cẩm Lệ (từ ngày 16/4/2018 đến 15/5/2018); 
Báo cáo số 552/BC-CAQ ngày 23/5/2018 v/v kiểm tra phản hồi thông tin báo chí và Công văn số 560/CV-CAQ ngày 

24/5/2018 v/v kiểm tra, xử lý, phản hồi thông tin báo chí gửi CAP (Công văn số 263/PTM-Đ4 ngày 21/5/2018 của Phòng 
Tham mưu- Công an thành phố); Công văn số 795/UBND-CAQ ngày 25/5/2018 v/v đảm bảo giao thông đường thủy trong 
Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế năm 2018; Công văn số 628/CAQ-CSGT ngày 12/6/2018 v/v tuyên truyền và xử lý vi 
phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Báo cáo số 53/BC-CSGT 
ngày 19/06/2018 về kiến nghị bất hợp lý về tổ chức giao thông trong quá trình thực hiện Quy chuẩn 41, Thông tư 91; Báo cáo 
số 54/BC-CSGT ngày 20/06/2018 về kết quả xử lý phương tiện giao thông bị tạm giữ; Phương án số 679/PA-CAQ(CSGT) 
ngày 21/06/2018 về đảm bảo TTATGT trong thời gian diễn ra World cup 2018; Báo cáo số 55/BC-CSGT ngày 25/06/2018 về 
công tác Nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND năm 2018 (từ 16/11/2018 đến 30/05/2018); Kế hoạch số 736/KH-CAQ 

(CSGT) ngày 29/06/2018 về tăng cường lực lượng bảo đảm TTATGT Khu ĐTST Hòa Xuân; Báo cáo số 731/BC-
CAQ(CSGT) ngày 29/06/2018 về xử lý ý kiến liên quan đến đơn phản ánh của nhân dân phường Hòa An theo Công văn số 
283/BTCD ngày 21/06/2018 của Ban tiếp công dân – UBND quận; Kế hoạch số 749/KH-CAQ(CSGT) ngày 03/07/2018 về 
huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an phường tham gia tuần tra, kiểm soát TTATGT đường bộ; Báo cáo số 
59/BC-CSGT ngày 17/7/2018 v/v kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình đội ngũ cán bộ và kết quả công tác quản lý cán bộ 
theo quy định tại Thông tư 41/2014/TT-BCA ngày 24/9/2014 của Bộ Công an 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo số 60/BC-
CSGT ngày 18/7/2018 v/v thực hiện Quyết định 567/QĐ-CATP-PX13 từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018; Báo cáo số 61/BC-
CSGT ngày 19/7/2018 kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Báo cáo số 814/BS-

CAQ(CSGT) ngày 20/7/2018 v/v tự kiểm tra hoạt động cung cấp tài liệu vụ tai nạn giao thông cho doanh nghiệp Bảo hiểm 
của lực lượng Cảnh sát nhân dân (2017 – 2018); xác minh hồ sơ điều tra, giải quyết TNGT nhằm phòng ngừa trục lợi và gian 
lận bảo hiểm; Kế hoạch số 62/KH-CSGT ngày 24/7/2018 v/v triển khai thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 29/11/2017 về 
Chương trình hành động thực hiện công tác PCTN đến 20520 trong lực lượng CSGT; Kế hoạch số 858/KH-CAQ(CSGT) 
ngày 03/8/2018 về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; 
Báo cáo số 63/BC-CSGT ngày 07/8/2018 về số liệu xây dựng đề án quy định quản lý sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT; 
Công văn số 64/CV-CSGT ngày 07/8/2018 v/v trả lời Công văn số 163/18/MIC-ĐNA ngày 17/7/2018 của Công ty Bảo hiểm 
MIC ĐN; Kế hoạch số 924/KH-CAQ(CSGT) ngày 21/8/2018 v/v bảo đảm TTATGT dịp kỷ niệm 73 năm CMT8 thành công, 
Quốc khánh 2/9 và lễ khai giảng năm học mới 2018-2019; Kế hoạch chuyên đề số 925/KH-CAQ(CSGT) ngày 21/8/2018 v/v 

tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe mô tô, xe máy trên địa bàn quận Cẩm Lệ; 
Phương án số 946/PA-CAQ(CSGT) ngày 28/8/2018 v/v đảm bảo TTATGT trận bán kết ASIAD 2018; Kế hoạch 1028/KH-
CAQ(CSGT) ngày 20/9/2018 v/v đảm bảo TTATGT dịp Tết Trung thu 2018; Báo cáo số 1020/BC-CAQ(CSGT) ngày 
17/9/2018 v/v khắc phục hạ tầng giao thông trên địa bàn quận; Công văn số 1088/CAQ-CSGT ngày 28/9/2018 v/v cung cấp 
niên hạn sử dụng và thời hạn đăng kiểm của ô tô khách phục vụ công tác nghiệp vụ; Báo cáo số 1087/BC-CAQ(CSGT) ngày 
28/9/2018 v/v khắc phục hạ tầng giao thông tại nút Trường Chinh và K464 Trường Chinh. 
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- Tham mưu UBND quận đề xuất Ban ATGT thành phố, Sở GTVT tại 

Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 08/3/2018 về việc đề xuất giải quyết các điểm 

đen và điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 1 năm 2018, có 12 điểm. 

UBND thành phố thống nhất chủ trương đầu tư tại Thông báo số 79/TB-UBND 

ngày 09/5/2018, giao Sở GTVT và Ban ATGT thành phố triển khai thực hiện, cụ 

thể như sau: 

- Đoạn đường dưới gầm cầu vượt Hòa Cầm: Lắp đặt camera giám sát để 

xử lý vi phạm đoạn dưới khu vực gầm cầu vượt Hòa Cầm và bổ sung vào dự án 

camera đường Trường Sơn. Hoàn thành trong tháng 7/2018. 

- Đường nhánh phía Bắc cầu vượt Hòa Cầm giao với Quốc lộ 1:  

+ Tại vị trí đường nhánh từ Quốc lộ 1 đi cầu vươṭ : Lắp đăṭ các biển mũi 

tên đi thẳng trên dải phân cách cứng , sơn kẻ vac̣h “làn xe máy, thô sơ” taị vi ̣ trí 

đầu làn xe máy xe thô sơ , lắp đăṭ biển báo “làn xe máy , thô sơ” trên tru ̣biển chỉ 

dâñ hiêṇ traṇg . 

+ Tại vị trí các dải phân cách giữa nút giao Quốc lộ 1 – đường nhánh phía 

Bắc cầu vươṭ : Nối dài dải phân cách bằng đảo mềm lắp ghép dài khoảng 20m và 

03 cọc su mềm (01cọc/1m) tại dải phân cách giữa phía Bắc ; Lắp đăṭ 03 cọc su 

mềm trên dải phân cách cứng để tăng cường phản quang tại dải phân cách giữa 

phía Nam; Kéo dài dải phâ n cách bằng đảo mềm đến vac̣h đi bô ̣ , lắp đăṭ 03 cọc 

su mềm qua vac̣h đi bô ̣ (01cọc/1m) và lắp đặt 01 trụ đèn nháy vàng (cao 1,2m) 

sát dải phân cách mềm tại dải phân cách giữa phía Đông (phía đường nhánh phía 

Bắc cầu vươṭ). 

Thời gian thưc̣ hiêṇ các nội dung trên hoàn thành trong tháng 6/2018. 

+ Giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt 

quang báo hướng dẫn giao thông trên thành cầu vượt, báo cáo UBND thành phố.   

- Đường Vũ Lăng (CK55- K1000 Trường Chinh): Lắp đăṭ biển báo cấm ô 

tô tải >2,5 tấn vào giờ cao điểm (06h30-08h00, 16h30-18h00) trên đường Vũ 

Lăng đoạn từ Trường Chinh đến cổng doanh trại quân đội, hoàn thành trong 

tháng 6/2018. 

- Nút giao đường Vũ Lăng – Trường Chinh: Bổ sung đèn tín hiệu ĐKGT 

trên các hướng trên đường Trường Chinh, hoàn thành trong tháng 8/2018. 

- Các nút giao : Nguyêñ Hữu Tiến – Đinh Châu , Trần Đình Nam – Đinh 

Liêṭ, Trần Lê - Văn Tiến Dũng và Ông Ích Đường – Hoàng Xuân Hãn – Bình 

Thái 1: Lắp đặt các biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát” theo các hướng lưu 

thông vào nút giao , hoàn thành trong tháng 6/2018. 

- Đường Nguyễn Như Đỗ và đường Cầu Đỏ – Túy Loan: Lắp đăṭ biển báo 

cấm ô tô tải trên 2,5 tấn vào giờ cao điểm sáng 06h30-08h00, chiều 16h30-

18h00, (địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang), hoàn thành trong tháng 

6/2018. 

- Đường Thăng Long (từ cầu Nguyêñ Tri Phương về cầu Cẩm Lê ̣ ): Lắp 

đăṭ biển báo cấm đỗ ô tô giờ cao điểm (06h30 – 08h30; 16h00-18h00) bên phải 

tuyến, hướng lưu thôn g từ cầu Nguyêñ Tri Phương về cầu Cẩm Lê ̣để hạn chế 

tình trạng ô tô đậu đỗ 2 bên đường giờ cao điểm, gây mất ATGT, hoàn thành 

trong tháng 6/2018. 
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- Nút giao Xuân Thủy- Trịnh Đình Thảo: Bổ sung các vạch sơn dẫn 

hướng trong phạm vi nút giao, hoàn thành trong tháng 6/2018. 

- Tại nút Phạm Hùng - Mẹ Thứ và Phạm Hùng - đường 15m chưa đặt tên 

và tại vị trí đường dẫn phía Bắc cầu Cẩm Lệ (sát mố cầu), bổ sung điện chiếu 

sáng tại khu vực nút giao, hoàn thành trong tháng 6/2018. 

- Lắp đặt bổ sung tủ lưu điện dự phòng tại 05 nút trọng điểm trên địa bàn 

quận Cẩm Lệ để đảm bảo ATGT khi cúp điện, gồm: Quốc lộ 1 - Phạm Hùng, 

Quốc lộ 1 - Trần Ngọc Sương, Trường Chinh - Lê Đại Hành, Trường Chinh - Lê 

Trọng Tấn, Phạm Hùng – đường 10,5m chưa đặt tên sát đường dẫn phía Nam 

cầu Cẩm Lệ, hoàn thành trong tháng 6/2018. 

- Giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát ý kiến của quận Cẩm Lệ về 

đề nghị triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT tại các nút giao Nguyễn Như 

Đãi – Quốc lộ 14B và Trần Đức Thảo – Quốc lộ 1, báo cáo UBND thành phố 

xem xét, quyết định. Tại khu vực nút giao Trần Quốc Thảo - Quốc lộ 1A, hiện 

nay tuyến đường Trần Quốc Thảo đã thảm nhựa, tại khu vực nút giao Trần Quốc 

Thảo - Quốc lộ 1A đã xây dựng lắp đặt biển báo, sơn kẻ đường… Giao Sở 

GTVT phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi tình hình giao 

thông, kịp thời đề xuất UBND thành phố các giải pháp đảm bảo ATGT tại khu 

vực theo nội dung Công văn số 5437/UBND-SGTVT ngày 13/7/2018 UBND 

thành phố. Đến nay Sở GTVT thống nhất lắp đặt bổ sung nút giao Nguyễn Như 

Đãi – Quốc lộ 14B 05 bảng thông tin tín hiệu Led giao thông để tuyên truyền 

đảm bảo ATGT. 

- Giao Sở Xây dựng kiểm tra, bổ sung điện chiếu sáng tại các nút giao 

Nguyễn Công Hoan – Cao Xuân Pháo, Nguyễn Đình Tứ - Yên Thế - Bắc Sơn, 

đến nay Sở Xây dựng chưa thực hiện hoàn thành. 

- Tham mưu UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng triển khai xử lý 

nội dung Báo cáo số 318/BC-QLCĐ ngày 20/6/2018 của Công ty Quản lý cầu 

đường Đà Nẵng về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban 

Cán sự đảng UBND thành phố liên quan đến một số công tác quản lý quy hoạch, 

trật tự xây dựng. 

- Tham mưu UBND quận Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 31/7/2018 về 

đề xuất giải quyết các điểm đen, điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 

2 năm 2018 và Báo cáo số 242/BC-UBND ngày 06/8/2018 về đề xuất bổ sung 

giải quyết các điểm đen, điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đợt 2 năm 

2018, tổng cộng 10 điểm. Qua kiểm tra thực tế Sở GTVT, Ban ATGT thành phố 

cơ bản thống nhất theo đề xuất của quận, UBND thành phố thống nhất tại Thông 

báo số 253/TB-VP ngày 19/10/2018, cụ thể như sau:    

+ Tuyến Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2: Lắp đặt các biển báo cấm đỗ xe tải , xe 

khách, với kinh phí thưc̣ hiêṇ không quá 45 triệu đồng, hoàn thành trong tháng 

11/2018. 

+ Lắp đặt biển báo cấm xe tải trên 7,5 tấn đi vào các đường ngang giao 

với đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Nguyễn Tri Phương – cầu Khuê Đông ) 

phía bên phải ; Đường Trần Nam Trung (đoạn từ Võ Chí Công – đường 15m – 
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Phạm Hùng ); Đường 15m (đoạn Võ Chí Công – Sân vận động ), với kinh phí 

thưc̣ hiêṇ không quá 150 triệu đồng, hoàn thành trong tháng 12/2018. 

+ Nút giao đường Tôn Đản – Vũ Lăng: Thống nhất chủ trương lắp đặt đèn 

tín hiệu điều khiển giao thông tại nút , kẻ vạch sơn dẫn hướng , vạch sơn người đi 

bộ, với kinh phí thưc̣ hiêṇ không quá 1.100 triệu đồng, hoàn thành trong tháng 

12/2018. 

+ Nút giao đường Phạm Hùng - Mẹ Thứ: Thống nhất chủ trương cải tạo , 

lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông và thu hồi đèn nháy vàng hiện trạng , 

với kinh phí thưc̣ hiêṇ không quá 1.200 triệu đồng, hoàn thành trong tháng 

12/2018. 

+ Nút Phạm Hùng - đường 15m chưa đặt tên: Lắp đặt đèn nháy vàng (tận 

dụng vật tư thu hồi từ nút Phạm Hùng – Mẹ Thứ) trên đường 15m và đường 

7,5m chưa đặt tên. Sơn cảnh báo giảm tốc độ trên 4 hướng vào nút, kẻ vạch sơn 

dẫn hướng trong nút , lắp đặt cọc su mềm (dài 20m) trên đường 15m chưa đặt 

tên, với kinh phí thưc̣ hiêṇ không quá 120 triệu đồng, hoàn thành trong tháng 

12/2018. 

+ Điều chỉnh pha đèn tín hiệu ĐKGT nút giao thông Cách Mạng Tháng 

Tám - Ông Ích Đường đã hoàn thành; Điều chỉnh pha đèn tín hiệu ĐKGT nút 

giao thông Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Nhàn 02 pha lên 03 pha đã hoàn 

thành góp phần đảm bảo ATGT. 

- Tháng 10/2018 Ban ATGT giao thông quận phối hợp với UBND phường 

Hòa Thọ Tây và Công an quận khảo sát và đề xuất UBND quận xử lý điểm tiềm 

ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường Tôn Đản nối dài (đoạn từ Vũ Lăng – 

Trường Sơn): Sơn kẻ gồ cảnh báo giảm tốc trên đường Tôn Đản ở đoạn đường 

dốc trước Đài Tưởng niệm Liệt sỹ Hòa Vang; lắp đặt hệ thống biển báo ở đoạn 

đường trên thuộc phường Hòa Thọ Tây đến nay đã hoàn thành cơ bản góp phần 

giảm thiểu tai nạn giao thông.  

- Tham mưu UBND quận Công văn số 1836/UBND-QLĐT ngày 

09/11/2018 về việc đề xuất cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số vị trí 

nút giao thông trên địa bàn quận, cụ thể: Cải tạo, bố trí làn rẽ trái tại các nút giao 

Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Nhàn, Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích 

Đường và cải tạo hình học; phá dỡ dải phân cách giữa và lắp đặt cụm đèn tín 

hiệu điều khiển giao thông tại nút giao Cách Mạng Tháng Tám - Trần Huấn - 

Trần Phước Thành.  

 2. Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi và vận động toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị địa phương cùng 

tham gia sử dụng phương tiện xe buýt công cộng phục vụ nhu cầu đi lại hằng 

ngày, thay thế phương tiện cá nhân, để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và 

ô nhiễm môi trường trên địa bàn. 
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- UBND quận ban hành Công văn số 1804/UBND-VP ngày 12/12/2017 về 

việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí đường dân sinh dọc đường 

sắt 
2
. 

- Công an quận Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thành 

viên Ban ATGT quận và Đài truyền thanh quận xây dựng nội dung tuyên truyền 

trên hệ thống loa không dây; Tuyên truyền lưu động về luật giao thông đường bộ 

và các văn bản của pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy; Đề 

án “Thành phố 4 an”… khi đi TTKS trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận và 

các khu dân cư; Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT tại trường Tiểu học 

Nguyễn Như Hạnh, Tôn Đức Thắng, Ngô Quyền, Trần Văn Dư, THCS Nguyễn 

Văn Linh, THCS Đặng Thai Mai, THCS & THPT Nguyễn Khuyến, THPT Cẩm 

Lệ, THCS Nguyễn Thị Định với hơn 12.102 học sinh và giáo viên tham dự; Tổ 

chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho hơn 100 lái xe tải ben và đại diện 

06 doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn quận đồng thời cho ký cam kết 

không vi phạm TTATGT; Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT và cho 

ký cam kết đối với 23 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách; Tuyên 

truyền an toàn giao thông tại các KDC trên địa bàn quận. 

- Thực hiện Công văn số 53/CV-BATGT ngày 01/3/2018 của Ban ATGT 

thành phố về việc đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận Cẩm Lệ 
3
. 

- Các Hội đoàn thể, các ngành của quận và UBND các phường thực hiện 

chương trình “Thành phố 4 an” về an toàn giao thông tuyên truyền đến cán bộ, 

nhân dân trên địa bàn biết để thực hiện, xử lý các hành vi vi phạm. 

 3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 

a) Công tác TTKS và xử lý vi phạm TTATGT đường bộ: 

- Lực lượng CSGT, TT tổ chức hơn 3806 lượt tuần tra kiểm soát trên địa 

bàn quận qua đó phát hiện lập 5405 biên bản vi phạm hành chính về TTATGT 

(1601 ôtô, 3804 môtô). Ra quyết định xử phạt: 5032 trường hợp (1529 ôtô, 3502 

môtô). Thành tiền: 3.909.415.000đ. So với cùng kỳ tăng 10.4% so với cùng kỳ 
4
. 

                                                
2
 Chỉ đạo UBND các phường Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa An tuyên truyền, vận động người dân tại khu vực chú ý 

quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông qua các đường ngang dân sinh; đồng thời thông báo kế hoạch, thời gian đóng các đường 
ngang dân sinh dọc đường sắt đến với nhân dân biết để thực hiện theo chủ trương tại Công văn số 2668/UBND-QLĐTh ngày 
14/4/2016 của UBND thành phố và Công văn số 1194/SGTVT-QLGTĐT ngày 25/3/2016 của Sở Giao thông vận tải khi 
Tuyến đường gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. 

3
 UBND quận đề nghị Công an quận Cẩm Lệ chỉ đạo Đội CSGT, Đội CSTT thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT đối với người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều trên 
đường Trường Sơn vào đường số 3 Khu công nghiệp Hòa Cầm, tăng cường tuần tra và xử lý các hành vi vi phạm TTATGT 
vào giờ cao điểm; đồng thời đề nghị UBND phường Hòa Thọ Tây, Công ty CP đầu tư KCN Hòa Cầm tuyên truyền vận động 
nhân dân, công nhân điều khiển phương tiện không phóng nhanh, vượt ẩu, đi ngược chiều từ đường Trường Sơn vào đường 
số 3 KCN Hòa Cầm. Triển khai đến UBND các phường tuyên truyền người dân không chui vượt hàng rào và không mở 
đường ngang trái phép qua đường bộ đường sắt; không vứt bỏ rác thải, xà bần, cây cảnh…dọc trên đường sắt. 

4
 Phạt bổ sung: + Tạm giữ xe 07 ngày: 400 trường hợp ( 04 ben, 09 tải, 17 con, 370 môtô) 

 + Tước GPLX 01 tháng: 06 trường hợp ( 01 tải, 05 mô tô) 
                         + Tước GPLX 02 tháng: 1262 trường hợp ( 110 ben, 93 tải, 16 đầu kéo, 06 bồn, 18 con, 06 

bê tông, 02 tải cẩu, 01 khách, 01 taxi, 1009 mô tô). 
 + Tước GPLX 03 tháng: 151 trường hợp (05 ben, 25 tải, 02 bê tông, 07 đầu kéo, 01 bồn, 

01 khách, 10 con, 100 mô tô) 

 + Tước GPLX 04 tháng: 16 trường hợp (02 tải, 02 con, 12 mô tô) 
 + Tước GPLX 05 tháng: 03 trường hợp ( 02 tải, 01 con) 
+ Xe tải ben: 542 trường hợp (biển số: 68, chuyển làn: 28, chuyển hướng: 05, cơi nới: 89, dừng đỗ: 22, đường cấm: 

104, lệch xe: 154, quá tải: 04, rơi vãi: 42, tốc độ: 10, sử dụng không đủ đèn: 01, kiểm định hết hạn < 1 tháng: 01, giao xe: 04, 
không mang GPLX: 06, không có GPLX: 01, không mang BH: 02, không có BH: 01, không mang ĐKX: 03, lỗi khác: 11) 

+ Tải nhỏ < 3,5 tấn: 92 trường hợp (biển số: 01, chuyển làn: 08, dừng đỗ: 08, đường cấm: 01, ngược chiều: 01, lệch 
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b) Cân tải trọng: 

- Trong 4 tháng đầu năm 2018 (01/01/2018 – 31/4/2018) Đội Cảnh sát 

giao thông Công an quận đã tuần tra kiểm soát, qua đó kiểm tra 142 trường hợp, 

lập biên bản xử phạt quá tải 03 trường hợp thành tiền 53 triệu đồng. 

- Kiến nghị: Cân tải trọng do Ban ATGT thành phố cấp cho quận, Ban 

ATGT quận giao cho Đội CSGT Công an quận triển khai thực hiện, đến nay đã 

hư hỏng nhiều lần, đề nghị Ban ATGT thành phố cấp cân mới để Ban ATGT 

quận hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

c) Đăng ký xe: 

Đăng ký mới: 4.618 trường hợp; Chuyển đến: 234 trường hợp; Chuyển đi: 

198 trường hợp; Sang tên, đổi biển: 828 trường hợp. 

d) Tình hình tai nạn giao thông: 

- Từ ngày 16/11/2017 đến 15/11/2018): Xảy ra 07 vụ TNGT đường bộ 

làm chết 06 người, bị thương 05 người. So với cùng kỳ giảm 02 vụ, giảm 03 

người chết, tăng 03 người bị thương. 

Từ ngày 16/12/2017 đến 15/11/2018: Xảy ra 06 vụ, làm chết 05 người, bị 

thương 05 người. So với cùng kỳ giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, tăng 04 người 

bị thương. 

e) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: 

Lực lượng CSGT đã xác minh làm rõ 09 vụ phương tiện liên quan trong 

vụ TNGT rời khỏi hiện trường; Thông qua công tác Điều tra giải quyết tai nạn 

đã chuyển tang vật là 05 xe mô tô cho đơn vị liên quan: 01 vụ liên quan đến trộm 

cắp tài sản, trong quá trình chở tài sản trộm cắp đi tiêu thụ xảy ra TNGT, bỏ 

chạy, đã chuyển tang vật và 01 xe mô tô cho CAP Hòa Thọ Tây tiếp tục xác 

minh làm rõ; chuyển 01 xe mô tô liên quan trộm cắp sang Đội ĐTTH để tiếp tục 

xác minh làm rõ; chuyển 01 xe mô tô liên quan mất cắp cho Công an quận 

Thanh Khê; chuyển 02 xe mô tô có số khung, số máy không tìm thấy dữ liệu tra 

cứu theo chỉ tiêu tìm kiếm sang cơ quan CSĐT- CAQ.Cẩm Lệ để làm rõ theo 

                                                                                                                                                   
xe: 59, tốc độ: 03, quá số người: 01, lỗi khác: 02) 

+ Tải khác: 589 trường hợp ( biển số: 39, chuyển làn: 20, chuyển hướng: 03, cơi nới: 20, dừng đỗ: 227, đường cấm: 

79, ngược chiều: 02, vượt đèn: 01, lệch xe: 118, làn đường: 01,  quá tải: 01, rơi vãi: 03, tốc độ: 28, giao xe: 03, quá số người: 
04, nồng độ cồn: 03, không đủ đèn: 05, chở hàng vượt quá phía sau thùng xe 10%: 02, không chú ý quan sát: 01, không mang 
GPLX: 01, chở hàng để nước chảy xuống đường gây mất vệ sinh môi trường: 02, lỗi khác: 21) 

+ Ô tô đầu kéo: 50 trường hợp ( biển số: 02, chuyển làn: 02, chuyển hướng: 02,  dừng đỗ: 24, đường cấm: 11, làn 
đường: 01, quá tải: 02, tốc độ: 01, giao xe: 02, sử dụng không đủ đèn: 01, không mang GPLX: 01, lỗi khác: 03 ) 

+ Bê tông: 13 trường hợp ( biển số: 03, dừng đỗ: 01, đường cấm: 08, lỗi khác: 01) 
+ Ô tô con: 245 trường hợp ( chuyển làn: 10, chuyển hướng: 08, dừng đỗ: 31, ngược chiều: 03, vượt đèn: 02,phần 

đường: 01, tốc độ: 144, sử dụng không đủ đèn: 10, nồng độ cồn: 21, không chú ý quan sát: 01, không nhường đường: 01, 

không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn: 01, lỗi khác: 11) 
+ Ô tô khách: 29 trường hợp (chuyển làn: 01, dừng đỗ: 13, vượt đèn: 02, tốc độ: 10, không đóng cửa lên xuống: 02, 

lỗi khác: 01) . 
+ Ô tô tải cẩu: 16 trường hợp (biển số: 03, dừng đỗ: 03, đường cấm: 06, lệch xe: 01, quá số người: 01, chở hàng 

vượt quá phía sau thùng xe 10%: 01, giao xe: 01) 
+ Ô tô bồn: 11 trường hợp (biển số: 01, chuyển làn: 01, chuyển hướng: 01,  dừng đỗ: 01, đường cấm: 05, vượt đèn: 

01, sử dụng không đủ đèn: 01)  
+ Taxi: 12 trường hợp (chuyển làn: 01, dừng đỗ: 01, vượt đèn: 01, phần đường: 01, tốc độ: 05, không đủ đèn: 03) 
+ Xe máy chuyên dùng: 01 trường hợp (lỗi khác: 01) 

+ Ô tô buýt: 01 trường hợp (tốc độ: 01) 
+ Mô tô: 3804 trường hợp ( chuyển hướng: 09, ngược chiều: 254, kéo theo xe khác: 45, vượt đèn: 1182, MBH: 173, 

làn đường: 1212, tốc độ: 04, chưa đủ tuổi: 81, nồng độ cồn: 22, giao xe: 56, không nhường đường: 03, không gương chiếu 
hậu: 21, không gắn biển số: 01, điều khiển xe đi trên hè phố: 433, để xe dưới lòng đường: 141, không có GPLX: 82, không 
mang GPLX: 20, không mang BH: 04, không có BH: 76, không có ĐKX: 34, không mang ĐKX: 52, lỗi khác: 188, phạt tại 
chỗ 157 trường hợp). 
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quy định; Chuyển 01 hồ sơ vô ý làm hư hỏng tài sản sang Đội ĐTTH-CAQ tiếp 

tục điều tra theo thẩm quyền. 

g) Công tác quản lý trật tự vỉa hè: 

Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU 

ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng; Đội ban hành Kế hoạch số 110/KH-

UBND ngày 19/01/2018 về việc Kiểm tra xử lý xây dựng nhà trái phép và ra 

quân lập lại trật tự vỉa hè trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Thường xuyên phối hợp kiểm tra, duy trì các tuyến đường trọng điểm Ông 

Ích Đường, Cách Mạng Tháng 8, Lê Đại Hành, Nguyễn Hữu Thọ và một số nơi 

thường xảy ra sai phạm. Kiểm tra và duy trì trật tự chợ Bồ Quân phường Hòa 

Phát, chợ Hòa An,Cổng Dệt may Hòa Thọ, Quốc lộ 1A, chợ Miếu Bông, các 

tuyến đường ở KDC và các chợ … theo lịch phân công 
5
. 

 4. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đường bộ và hành lang an 

toàn giao thông đường bộ các tuyến đường được giao quản lý 

  - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA ĐTXD các công trình 

NN và PTNT và các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý các bất cập về ATGT 

Tuyến đường gom dân sinh dọc đường sắt đoạn từ Ngã ba Huế đến cầu vượt 

Hòa Cầm để xử lý nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến. Đồng thời phối hợp kiểm 

tra cải tạo các tuyến đường phục vụ APEC 2017 như Cách Mạng Tháng 8, 

Trường Chinh, Lê Đại Hành, Nguyễn Hữu Thọ, Phan Đăng Lưu. 

- Thành phố hỗ trợ sửa chữa ở 5 tuyến đường (Yên Thế, Bắc Sơn, Nguyễn 

Đình Tứ, Trân Văn Ơn, Cầu Đỏ - Túy Loan), Ban QLDA bảo trì hạ tầng giao 

thông đã triển khai duy tu, sửa chữa, thi công hoàn thành Quý III/2018. 

- Công tác duy tu sửa chữa công trình giao thông với chiều dài 0,754km 

bằng đá cấp phối và bê tông xi măng (trong đó: đường BTXM L = 58,5m; đường 

sửa bằng đá cấp phối L = 0,695km), với kinh phí 233 triệu đồng, đã thực hiện 

hoàn thành trên 3 phường Hòa Phát, Khuê Trung và Hòa Xuân và đưa vào sử 

dụng đảm bảo giao thông bước 1 trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018. 

Đồng thời phân cấp cho UBND các phường duy tu sửa chữa các hư hỏng nhỏ hạ 

tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo trật tự ATGT. 

- Đường sắt: Hiện nay trên địa bàn quận còn 01 gác chắn tại Km799+170, 

tổ 20, phường Hòa Thọ Tây duy trì cảnh giới gác chắn đường sắt đảm bảo trực 

gác 24/24h và an toàn giao thông. 04 chốt gác đã đóng đường ngang UBND 

quận giải thể và chấm dứt hoạt động ngày 01/4/2018 tại Thông báo số 32/TB-

UBND ngày 31/3/2018.  

- Tham mưu Ban ATGT quận Cẩm Lệ có Công văn số 291/BATGT-

QLĐT ngày 07/3/2018 kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị hoàn 

                                                
5
 Qua kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm và tiến hành tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện vi phạm bao gồm: 38 

bảng hiệu, 11 dù, 06 bàn nhựa, 10 ghế, 05 xe đẩy, 01 bạt, 13 thùng trái cây, 17 đôi dép nhựa, 70 kg cá, 02 cân. Tháo dỡ 04 

băng rôn, 01 bạt tạm bằng sắt. 
Trong năm 2018,  đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 

lĩnh vực trật tự vỉa hè 06 trường hợp với số tiền là 15.000.000 đồng. Phối hợp Đội Cảnh sát trật tự Công an quận xử lý 31 
trường hợp đậu xe dưới lòng đường không đúng quy định; tháo dỡ cổng chào tại đường Mẹ Thứ - Phạm Hùng. 
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chỉnh thảm nhựa, tổ chức giao thông đường bộ tại các tuyến đường thuộc Khu 

ĐTST Hòa Xuân và các tuyến đường thuộc KDC Nam cầu Cẩm Lệ 
6
. 

- Tham mưu UBND quận Công văn số 1570/UBND-QLĐT ngày 

26/9/2018 gửi Ban QLDA ĐT-XD các công trình NN và PTNT khắc phục sửa 

chữa đường gom. Hiện nay đơn vị đang triển khắc phục. 

 - Tham mưu UBND quận Công văn số 1836/UBND-QLĐT ngày 

09/11/2018 về việc đề xuất cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số nút 

giao thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ gửi Sở GTVT khắc phục, xây dựng lắp đặt.  

 - Thường xuyên theo dõi hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận để kịp thời 

báo cáo UBND quận duy tu sửa chữa nhỏ các đường đô thị theo phân cấp, đồng 

thời báo cáo thành phố khắc phục xử lý, duy tu sửa chữa các tuyến đường thành 

phố do quản lý để đảm bảo an toàn giao thông.  

 5. Công tác quản lý trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa 

Công an quận kiểm tra tại chân cầu Cẩm Lệ và trên sông Vĩnh Điện tại 

vùng nước trước Đền Tam Giang có 02 phương tiện thủy neo đậu nhưng đã tháo 

máy và CAP Hòa Xuân, Khuê Trung tiếp tục vận động chủ phương tiện đưa lên 

bờ. 

7. Triển khai Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an 

toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014-2020 

Công an quận tổ chức 12 lượt TTKS tuyến đường sắt đi qua địa bàn quận, 

nhắc nhở 07 trường hợp người đi bộ, 02 trường hợp xe mô tô vượt rào chắn 

đường ngang khi chắn đang dịch chuyển; lập biên bản 02 trường hợp ô tô (quay 

đầu xe nơi đường ngang). 

Công tác triển khai thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan về 

lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt cơ bản đảm bảo 

trật tự. Trên địa bàn quận không có trường hợp tự ý mở đường ngang qua đường 

sắt, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Dự án Đường Gom dân 

sinh dọc đường sắt từ Ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm hiện nay đã cơ bản 

hoàn thành góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. 

8. Một số nhiệm vụ trong thời gian đến 

Tiếp tục tăng cường TTKS khép kín địa bàn, TTKS ngoài giờ hành chính 

tại các tuyến giao thông trọng điểm, mật độ phương tiện tham gia giao thông 

đông để kịp thời giải quyết trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông, tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân dân và tăng cường sử dụng các trang thiết bị nghiệp vụ xử lý 

các hành vi vi phạm. Trong đó tập trung xử lý vi phạm nhằm phòng ngừa 

TNGT. Tiếp tục triển khai xử lý các điểm họp chợ, bảo đảm trật tự vỉa hè, lòng 

đường, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. 

                                                
6
  Đến nay KDC Nam cầu Cẩm Lệ đã cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa và TCGT như sơn kẻ đường, biển báo giao 

thông (còn lại Khu Đ-GĐ2, EMR–GĐ1–PK1,2,3 giáp sông Quá Giáng – Vĩnh Điện đang tiếp tục triển khai thực hiện TCGT 
như sơn kẻ đường, biển báo giao thông); Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (GĐ 1, 2) đã cơ bản thảm nhựa ở các tuyến đường, 
việc xây dựng tổ chức giao thông như sơn kẻ đường, biển báo giao thông chủ đầu tư đang trình hồ sơ đề nghị thành phố phê 
duyệt để tiếp tục triển khai xây dựng. Các dự án Đô thị Phước Lý, TĐC Phước Lý, Phước Lý 2 cơ bản thảm nhựa và xây dựng 
TCGT sơn kẻ đường, biển báo ở các tuyến đã giải tỏa hoàn thành. 
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(Đính kèm bộ tiêu chí đánh giá thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn quận Cẩm Lệ) 

Vậy, Ban An toàn giao thông quận có báo cáo UBND thành phố, Ban 

ATGT thành phố và Sở Giao thông vận tải biết./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/cáo); 
- Ban ATGT thành phố (b/cáo); 

- TT Quận ủy (b/cáo); 

- TT HĐND quận (b/cáo); 

- VP HĐND & UBND quận; 
- Công an quận; 

- Lưu: VT, QLĐT. Mưu. 07. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Lê Văn Sơn 

 

 


		stttt@danang.gov.vn
	2018-11-24T10:10:08+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Lê Văn Sơn<sonlv@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-11-24T11:36:36+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân Quận Cẩm Lệ<quancamle@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




