UBND TP.CẦN THƠ
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG

Số: 263 /BC-BATGT

Cần Thơ, ngày 04 th ng 9 năm 2020

BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG TUẦN
(Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 02/9/2020)
I. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
- Phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, quận, huyện tổ chức tuyên truyền
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các văn bản có liên quan thông
qua tuyên truyền trực quan trên pa nô, áp phích và tổ chức phát tờ rơi tại các
điểm chợ, điểm đông dân cư, bến tàu, phà, bến xe được 10 cuộc, với hơn 9.000
lược người.
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ đưa 02 tin

về việc kiểm tra tình hình giao thông vận tải trên địa bàn thành phố kết hợp
tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tình hình an ninh trật tự, an toàn
giao thông và kiểm tra các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi
xuất bến tại Bến xe Trung tâm thành phố Cần Thơ dịp lễ 02/9.
2. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT:
a) Đường bộ: Lực lượng Cảnh sát giao thông; Thanh tra giao thông tổ
chức tuần tra kiểm soát được 732 cuộc và lập biên bản 1.261 trường hợp vi phạm
hành chính về trật tự an toàn giao thông. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính 1.168 trường hợp, với số tiền 1.950.400.000 đồng; tạm giữ 292 phương
tiện; tước giấy phép lái xe 279 trường hợp.
b) Đường thủy: Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần
Thơ; Thanh tra giao thông đường thủy tổ chức tuần tra 77 cuộc, phát hiện và lập
biên bản 174 trường hợp và ra quyết định xử phạt 160 trường hợp, với số tiền
140.850.000 đồng.
- Tổ chức việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao
thông gắn với công tác phòng chống Covid-19 tại các bến khách ngang sông
trên địa bàn thành phố, qua đó nhắc nhở các chủ bến, người lái phương tiện tuân
thủ nghiêm về điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, cam kết giảm tải trọng
mùa mưa bão, yêu cầu hành khách giữ khoảng cách đeo khẩu trang và sử dụng
dụng cụ nổi cầm tay khi đi trên phương tiện.
II. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG
Trong tuần qua (Từ ngày 27/8/2020 đến ngày 02/9/2020) trên địa bàn
thành phố xảy ra 03 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 03 người và 01 người bị
thương.
Địa bàn xảy ra TNGT: Quận Ninh Kiều 02 vụ; huyện Cờ Đỏ 01 vụ.
*So với tuần trước:
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1. Đường bộ:1
- Số vụ: Tăng 02 vụ (03/01).
- Số người chết: Tăng 02 người (03/01).
- Số người bị thương: Tăng 01 người (01/00).
2. Đường thủy: Không xảy ra tai nạn giao thông.
*So với tuần trước:
- Số vụ, số người chết, số người bị thương: Tương đương (00/00).
3. Tình tiết tai nạn giao thông:
Vụ 01: Vào khoảng 11h20 ngày 29/8/2020, tại cây xăng số 6, đường 3/2,
phường An Bình, quận Ninh Kiều. Xảy ra TNGT giữa xe mô tô biển số 83P3310.47 do ông Kim Phiếp, SN 1961, ĐKTT Vĩnh Hải,Vĩnh Châu, Sóc Trăng,
phía sau xe chở theo bà Phạm Thị Thanh Hoa, SN 1966, ĐKTT xã Tân Phú
Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang, điều khiển phương tiện lưu thông theo
hướng từ cầu Cái Răng về cầu Đầu Sấu do không làm chủ tai lái nên cả 02 đều
té ngã xuống đường thì bị xe ô tô biển số 65C-053.02, do anh Hồ Văn Minh
Thảo, SN 1987, ĐKTT tại xã Bình Thành, Phụng Hiệp, Hậu Giang, điều khiển
phía sau cùng chiều cán vào 02 người.
Hậu quả: bà Thanh Hoa tử vong và ông Kim Phiếp bị thương.
Nguyên nhân: đang điều tra.
Vụ 02: Vào lúc 22h00 phút ngày 30/8/2020, tại lộ chuyên dùng Nông
Trường Sông Hậu thuộc ấp 1, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ xảy ra 01 vụ TNGT.
Anh Mai Văn Thuyền, SN 2003, ĐKTT tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ điều
khiển phương tiện xe mô tô biển số 65E1-267.45 ngã dưới lề đường.
Hậu quả: Mai Văn Thuyền tử vong.
Nguyên nhân: đang điều tra.
Vụ 3: Vào lúc 17h00 ngày 02/9/2020, ông Ngụy Thanh Hà, SN 1953,
ĐKTT tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, điều khiển xe mô tô biển số
65B1-740.73 trên đường Nguyễn Văn Cừ hướng từ huyện Phong Điền về đường
Nguyễn Văn Linh, đến tại số 217-219 Nguyễn Văn Cừ thì va chạm với xe ô tô
biển số 65A-221.03 do Nguyễn Hoàng Thuấn điều khiển lưu thông bên trái cùng
chiều.
Hậu quả: ông Ngụy Thanh Hà tử vong.
Nguyên nhân: đang điều tra.
III. LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 02/9/2020, trên địa bàn thành phố xảy
ra 52 vụ TNGT, làm 53 người chết và 07 người bị thương. *So với cùng kỳ năm
2019: Số vụ: Giảm 18 vụ, giảm 25,7% (52/70); Số người chết giảm 21 người,
giảm 28,4% (53/74); số người bị thương giảm 15 người, giảm 68,2% (07/22).
Trong đó:
1. Đường bộ:
1

Va chạm giao thông không xảy ra. So với tuần trước số vụ tương đương (00/00) và số người bị thương tương
đương (00/00). (Lũy kế từ đầu năm đến nay số vụ va chạm giao thông 19 vụ; số người bị thương 25 người).
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Xảy ra 50 vụ TNGT, làm 51 người chết và 07 người bị thương.
*So với cùng kỳ năm 2019:
- Số vụ: Giảm 20 vụ, giảm 28,6% (50/70).
- Số người chết: Giảm 23 người, giảm 31,1% (51/74).
- Số người bị thương: Giảm 15 người, giảm 68,2% (07/22).
2. Đường Thủy:
Xảy ra 02 vụ TNGT, làm 02 người chết và 00 người bị thương.
*So với cùng kỳ năm 2019:
- Số vụ: Tương đương (02/02).
- Số người chết: Tăng 02 người, tăng 200% (02/00).
- Số người bị thương: tương đương (00/00).
Trên đây là báo cáo tuần về tình hình tai nạn giao thông đường bộ, đường
thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Ban An toàn giao thông thành phố báo cáo
Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ./.
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