UBND quận Sơn Trà vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm ra quân đảm bảo an ninh trật tự (ANTT),
an toàn giao thong (ATGT), xử lý trật tự đô thị, bán hàng rong, chống chèo kéo khách trên địa bàn quận,
nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, đồng thời đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự
đô thị và vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị thông thoáng góp phần xây dựng nếp sống văn hóa văn
minh đô thị trên địa bàn quận.
Trong thời gian từ ngày 08/5/2017 đến 06/7/2019, trọng tâm là từ ngày 08/5 đến 31/5 và các ngày trình diễn
pháo hoa 01/6, 08/6, 15/6, 22/6, 06/7/2019, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai
thực hiện tốt 07 nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tăng cường thời lượng phát sóng, bài viết tuyên
truyền các sự kiện, các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2019; mở
chiến dịch tuyên truyền cao điểm về văn hóa, văn minh đô thị; vận động các tổ chức, nhân dân chấp hành
các quy định của nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, chống
các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định; lợi dụng dắt trẻ em lang thang xin ăn biến tướng; bán hàng
rong, đeo bám, chèo kéo khách; buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Hai là, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nắm chắc địa bàn, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu
quả các loại tội phạm, không để xảy ra tội phạm giết người cướp tài sản, tội phạm giết người do nguyên
nhân xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát các loại tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
quận; mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó cần tập trung trọng điểm đối
với các hành vi: cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, gây rối trật tự công cộng,
chống người thi hành công vụ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều
kiện về an ninh trật tự như: quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ; kiểm tra tạm trú, lưu trú, không để xảy
ra sơ hở thiếu sót để các đối tượng lợi dụng hoạt động tội phạm.

Ba là, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huy động lực lượng tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo an toàn
giao thông; tập trung xử lý nghiêm các hành vi về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường,
làn đường, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, chở quá số
người quy định, xe ô tô chở quá tải, dừng xe, đổ xe, đón trả khách không đúng nơi quy định; đảm bảo trật tự
an toàn giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa; phân công lực lượng tăng cường tuần
tra, điều tiết, hướng dẫn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tín hiệu đèn nhằm hạn chế giảm
tai nạn giao thông góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận.

Bốn là, đảm bảo trật tự đô thị, tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng
khách sạn cao tầng, công trình nhà ở, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị trong hoạt động xây dựng; xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, không để xảy ra các trường
hợp dựng lều quán tạm, các điểm tập kết vật liệu xây dựng gây cản trở giao thông, ảnh hưởng môi trường và
mất mỹ quan đô thị; xử lý triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn
bán, đặt bảng hiệu quảng cáo trên vỉa hè trái quy định, các điểm trông, giữ xe trái phép, để xe mô tô, xe gắn
máy không đúng nơi quy định; các chợ tự phát trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phân công lực lượng tham
gia phối hợp cùng với các lực lượng bảo đảm an ninh trật, trật tự vỉa hè tại địa điểm trình diễn pháo hoa,
đồng thời xử lý kiên quyết các trường hợp bán hàng rong, chèo kéo khách, đảm bảo trật tự đô thị trong thời
gian diễn ra lễ hội pháo hoa cũng như tại khu vực cầu Rồng trong các ngày nghỉ lễ; kiểm tra, kiểm soát chặt
chẽ, không để các tổ chức, cá nhân dựng lều bạt, chiếm chỗ, đặt ghế để bán chỗ ngồi cho người xem pháo
hoa, trọng tâm là dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo vỉa hè phía Tây địa bàn phường An Hải Bắc, khu đất
trống đối diện công an phường Nại Hiên Đông.

Năm là, xử lý tình trạng lang thang xin ăn biến tướng, tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp dắt theo trẻ
em lang thang xin ăn biến tướng, lợi dụng khuyết tật để xin ăn; kiên quyết xử lý các đối tượng lợi dụng trẻ
em, người khuyết tật đeo bám, chèo kéo khách tại các tuyến đường, trọng tâm là đường Hoàng Sa, Võ
Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Hồ Nghinh, Trần Hưng Đạo, Hà Bổng, Hà Chương, khu vực diễn ra lễ hội
pháo hoa và các khu vực khách du lịch hay tập trung như: chùa Linh Ứng, cầu sông Hàn, cầu Rồng.

Sáu là, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường, theo dõi xử lý các trường hợp đỗ xà bần, chất thải rắn không đúng nơi quy định; vận
động các công trình xây dựng tổng dọn vệ sinh công trình, không để rơi vải vật liệu xây dựng gây ảnh hưởng
giao thông và mất vệ sinh môi trường; nâng cao hiệu quả thu gom rác thải, không để tình trạng tồn đọng rác
thải sinh hoạt; tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn các phường, đặc
biệt ở các khu dân cư, khu chung cư, các khu đất trống.

Bảy là, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất,
kinh doanh hàng hóa; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất
lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý các mặt hàng không đảm bảo điều kiện vệ sinh an
toàn thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định về giá như: đăng ký, kê khai giá, thực hiện
niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; kiểm tra việc đo lường hàng hóa và các quy định nhãn hàng hóa để
phát hiện các thủ đoạn gian lận về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để tăng
giá; thành lập các Tổ liên ngành chủ động làm việc với các chủ khách sạn, nhà hàng, quán ăn, các điểm kinh
doanh dịch vụ ăn uống lợi dụng các ngày diễn ra lễ hội pháo hoa để tăng giá; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ
việc niêm yết giá của các cơ sở nêu trên.

Về tổ chức các điểm giữ xe phục vụ pháo hoa, UBND quận đề nghị UBND các phường khảo sát các địa
điểm giữ xe, tổ chức trông, giữ xe phục vụ nhân dân và du khách xem pháo hoa, niêm yết giá giữ xe theo
quy định.
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