Theo đó, một số nhóm giải pháp trọng tâm các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai bao gồm: tham gia góp ý
các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về bảo đảm trật tự an toàn giao
thông, chống ùn tắc giao thông; rà soát, điều chính quy hoạch, bổ sung hệ thống giao thông vận tải thành
phố cho phù hợp với tình hình mới, đồng bộ với việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phân bổ nguồn kinh phí cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao
thông, chống ùn tắc giao thông; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông
đô thị, đặc biệt là các trục hướng tâm, khép kín các đường vành đai, các dự án đường sắt đô thị, bến, bãi đỗ
xe, cảng thủy nội địa, các công trình hạ tầng giao thông kết nối cảng hàng không, cảng biển trọng điểm trên
địa bàn; tiếp tục xã hội hóa phát triển vận tải hành khách công cộng và dịch vụ hỗ trợ vận tải; triển khai các
giải pháp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông và điều tiết phương tiện cơ
giới vào trung tâm thành phố…
UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực, phối hợp và theo dõi, đôn đốc các sở,
ban, ngành và các cơ quan, đơn vị được UBND giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức triển khai thực hiện; đồng
thời, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021, trên cơ sở kết quả đánh
giá và tình hình thực tế, tiếp tục xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.
Các cơ quan, địa phương được phân công chủ trì rà soát lại việc thực hiện các kế hoạch, đề án bảo đảm trật
tự an toàn giao thông đã và đang thực hiện trong thời gian qua, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn
vị mình, ban hành trong tháng 5-2019. Trên cơ sở đề nghị kinh phí của các sở, ban, ngành và các cơ quan,
đơn vị, địa phương được UBND thành phố giao thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch, UBND thành phố giao Sở
Kế hoạch và Đầu tư (đối với nhiệm vụ chi đầu tư phát triển), Sở Tài chính (đối với nhiệm vụ chi thường
xuyên) căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp vào dự toán ngân sách thành phố báo cáo UBND
thành phố trình HĐND thành phố thông qua để làm cơ sở thực hiện.
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