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BÁO CÁO
Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2020; Kế hoạch số
55/KH-BATGT ngày 25/02/2020 của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ
về Năm An toàn giao thông 2020.
Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp các Sở, ban ngành, Ban An toàn
giao thông quận, huyện thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong
tháng 4 năm 2020, đạt được kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên
địa bàn thành phố, Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố đã triển khai các
văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thành ủy, Ủy
ban nhân dân thành phố Cần Thơ và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
ký ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan là thành viên
Ban An toàn giao thông thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
cụ thể như sau:
a) Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo:
+ Công văn số 465/PC-VPUB ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ về việc đề nghị thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông thành phố.
+ Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của Ủy ban nhân dân thành
về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố.
+ Công văn 1188/UBND-KT ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố
về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.
+ Công văn số 1247/UBND-KT ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành
phố về việc đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và trật tự, an toàn giao thông trong
dịp nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2020;
+ Công văn số 1201/UBND-KT ngày 22/04/2020 Ủy ban nhân dân thành về
việc kiến nghị bàn giao cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao IC3 thuộc quận Cái
Răng, thành phố Cần Thơ, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có Công văn số
2991/TCĐBVN-ATGT ngày 13/5/2020 yêu cầu Cục quản lý đường bộ IV triển khai
thực hiện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.
b) Ban An toàn giao thông thành phố:
Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/NĐ-CP của
Chính phủ về xử phạt giao thông đường bộ, đường sắt, Ban An toàn giao thông
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thành phố gửi Tờ trình số 129/Ttr-BATGT ngày 18/5/2020 về tăng cường các giải
pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều
cường dâng cao trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Thực hiện Công văn số 1188/UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý
II/2020, Ban An toàn giao thông thành phố có Tờ trình số 130/Ttr-BATGT ngày
18/5/2020 về việc triển khai Chỉ thị tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật
tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và khi triều cường dâng cao trên địa bàn
thành phố Cần Thơ.
Thực hiện Công văn số 3731/UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân
thành phố về việc thực hiện các giải pháp tổ chức lại giao thông tại các nút giao
thông của Ban An toan giao thông thành phố Cần Thơ, Ban An toàn giao thông
thành phố có Công văn số 100/BATGT ngày 17/4/2020 về việc xin bổ sung kinh
phí thực hiện các giải pháp tổ chức lại giao thông tại các nút giao thông trên địa bàn
thành phố Cần Thơ; Tờ trình số 96/TTr/BATGT ngày 14/4/2020 của Ban An toàn
giao thông về việc kiến nghị bàn giao cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao IC3
thuộc quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBATGTQG ngày 27/4/2020 của Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm
2020 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, thực hiện Công văn 26/UBATGTQG ngày
20/01/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo số liệu chênh
lệch học sinh nhận mũ bảo hiểm chương trình “Giữ trọn ước mơ” năm 2019 Ban An
toàn giao thông thành phố có Công văn số 120 /BATGT-VP về việc báo cáo thống
kê lại số lượng học sinh lớp Một nhận nón bảo hiểm năm học 2020 - 2021.
Thực hiện Công văn số 2964/VPCP-TH ngày 15/4/2020 của Văn phòng
Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và
01/5/2020; Công văn số 1186/UBND-TH ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc triển khai trực và báo cáo tình hình trong dịp lễ 30/4 và
1/5, Ban An toàn giao thông thành phố có Báo cáo số 119 /BC-BATGT ngày
03/5/2020; số: 112 /BATGT-VP về việc báo cáo nhanh tình hình trật tự an toàn giao
thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020.
Căn cứ Công văn số 889/SKHĐT-THQH ngày 24/4/2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Cần Thơ về việc phối hợp báo cáo về nhu cầu vốn kế hoạch
đầu tư công trung hạn 2021-2025 của ngành giao thông, Ban An toàn giao thông
thành phố có Báo cáo số 113 /BATGT-VP về việc nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư
công trung hạn 2021-2025 của ngành giao thông.
c) Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố và các đơn
vị có liên quan đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố:
- Sở Giao thông vận tải:
+ Thông báo số 864/TB-SGTVT ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
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+ Thông báo số 855/TB-SGTVT ngày 16/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
+ Công văn số 843 /SGTVT-QLKCHT&ATGT ngày 16/4/2020 về việc giải
quyết kiến nghị của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố Cần
Thơ về việc đề nghị dở bỏ biển báo hạn chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông theo
giờ qua đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ đường 3 Tháng 2 đến đường Nguyễn Văn
Cừ, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
+ Công văn số 863/SGTVT-QLVT-TP&NL ngày 17/4/2020 của Sở Giao
thông vận tải về việc triển khai thực hiện quy định về kinh doanh và điều kiện
doanh vận tải bằng xe ô tô theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01
năm 2020 của Chính phủ.
+ Công văn số 952/SGTVT-QLVT-TP&NL ngày 27/4/2020 của Sở Giao
thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải trong việc nghỉ
lễ 30/4 và 01/5/2020.
+ Công văn số 988/SGTVT-QLVT-TP&NL ngày 28/4/2020 của Sở Giao
thông vận tải về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách và thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
+ Công văn số 980/SGTVT-QLKCHT&ATGT - 28/04/2020 về việc tham
gia ý kiến đối với dự án Luật Giao thông đường bộ.
- Ngoài ra, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố và các
đơn vị có liên quan đã tích cực triển khai nhiều văn bản quan trọng tham gia vào
công tác chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thành phố như: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố ban hành Công văn số
725/STTTT-TTBCXB ngày 08/05/2020 về việc hỗ trợ tuyên truyền nội dung báo
cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh
Thạnh có Công văn số 413/UBND-KT ngày 28/04/2020 về việc phúc đáp Công văn
số 101/BATGT-VP ngày 20/4/2020 của Ban An toàn giao thông thành phố; Ủy ban
nhân dân quận Ninh Kiều có Công văn số 3119/QĐ-UBND - 28/04/2020 về việc
kiện toàn Ban An toàn giao thông quận Ninh Kiều; Trường Chính trị thành phố Cần
Thơ có Công văn số 155/TCT-TCT - 05/05/2020 về việc đề nghị lắp đèn tín hiệu,
biển báo an toàn giao thông trước cổng Trường Chính trị, Phòng Quản lý Đô thị có
Công văn số 901/QLĐT-QLĐT ngày 11/05/2020 về việc đề nghị khắc phục sửa
chữa hạn mục thuộc hệ thống thoát nước của một số công trình do ban quản lý dự
án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư,...
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật:
Đơn vị phối hợp cùng các Sở, ban ngành, Ban An toàn giao thông quận, huyện
tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các
văn bản có liên quan trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được 731 cuộc
với hơn 14.000 lượt người tham dự, cấp phát 40.000 tờ rơi tuyên truyền chủ đề năm
ATGT 2020: "đã uống rượu, bia không lái xe" và phối hợp với các ngành phát 20.000
tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của
virus Corona (covid 19) tại các bến xe, tàu, phà...). Ngoài ra, phối hợp với Đài Phát
thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ xây dựng 04 cuộc phóng
sự về công tác đảm bảo an toàn giao thông được duy trì thực hiện thường xuyên;
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lồng ghép công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường
thủy nội địa, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
sắt, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và các văn
bản có liên quan về an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”. (1)
3. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn
giao thông:
- Đƣờng bộ: Lực lượng Cảnh sát giao thông,Thanh tra giao thông tổ chức tuần
tra, kiểm soát được 2.531 trường hợp, lập biên bản 3.113 trường hợp, ra quyết định xử
phạt 2.555 trường hợp vi phạm, với số tiền 2.926.900.000 đồng, tạm giữ 621 phương
tiện, tước giấy phép lái xe 467 trường hợp.
*Lũy kế 05 tháng đầu năm 2020: Tổng số tuần tra được 13.535 cuộc, lập biên
bản 17.818 trường hợp, ra quyết định xử phạt 15.020 trường hợp vi phạm, với số tiền
18.050.500.000 đồng, tạm giữ 2.871 phương tiện, tước giấy phép lái xe 2.046 trường
hợp.
- Đƣờng thủy: Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ;
Thanh tra giao thông thành phố tổ chức tuần tra kiểm soát được 290 cuộc, lập biên bản
502 trường hợp và ra quyết định xử phạt 539 trường hợp vi phạm, với số tiền
539.600.000 đồng.
*Lũy kế 5 tháng đầu năm 2020: tổ chức tuần tra được 1.409 cuộc, lập biên
bản 1.372 trường hợp và ra quyết định xử phạt 1.410 trường hợp vi phạm, với số
tiền 1.096.800.000đ.
4. Công tác đăng ký phƣơng tiện:
- Đăng ký mới: 1.990 xe (trong đó: ô tô 183 xe, mô tô 1.805 xe, xe máy điện
02 xe).
- Tổng số phương tiện đang quản lý: 890.940 xe (trong đó: xe ôtô 44.567, xe
môtô 845.882, xe máy điện 491 xe).
* So sánh số phương tiện đăng ký mới trong 5 tháng đầu năm 2020 với
cùng kỳ 2019:
Số phương tiện đăng ký mới giảm 2.899 phương tiện, giảm 12,4%
(20.548/23.447). Trong đó, Ô tô giảm 110 phương tiện, giảm 5,2% (1.986/2.096);
Phối hợp với Báo Giao thông đưa 01 tin về việc kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các phương tiện đậu đỗ sai quy
định trên địa bàn thành phố. Phối hợp Sở Giao thông vận tải đến trực tiếp các bến xe khách trên địa bàn thành phố
kiển tra công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.
(1)

-Tổ chức tuyên truyền trực tiếp 02 cuộc, phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ đưa 01 tin về việc kiểm tra điều kiện
hoạt động của bến khách ngang sông (Bến phà Thốt Nốt – Tân Lộc) và phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công bờ kè Thốt Nốt.
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ đưa tin về việc kiểm tra công tác chuẩn bị giảng dạy trở lại của các trường
trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới sau thời gian tạm ngừng do dịch bệnh Covid-19, phối hợp với Báo Cần Thơ đưa tin kiểm tra điều kiện an toàn
của bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
-Tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi về cách phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường
thủy nội địa, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
và đường sắt, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy
nội địa và các văn bản có liên quan về an toàn giao thông.
- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ đưa 01 tin kiểm tra tình hình hoạt động bến khách ngang sông trên địa
bàn quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
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Mô tô giảm 3.666 phương tiện, giảm 17% (17.508/21.174); xe điện giảm 121
phương tiện, giảm 68,4% (56/177).
5. Công tác vận chuyển hàng không(2):
STT

NỘI DUNG

Tỷ lệ tăng
giảm (%)

Từ 16/04/2019
đến 15/05/2019

Từ 16/04/2020
đến 15/05/2020

899

214

-76,2%

109.521

26.343

-75,9%

1

Tổng số chuyến bay
đi và đến quốc nội

2

Hành khách quốc nội

3

Tổng số chuyến bay
đi và đến quốc tế

46

04

-91,3%

4

Hành khách quốc tế

5.147

814

-84,2%

II. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG

1. Tai nạn giao thông trong tháng 5/2020: Trên địa bàn thành phố (từ ngày
15/4/2020 đến ngày 14/5/2020) đã xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người, bị thương 00 người.
So với cùng kỳ năm 2019: số vụ tăng 04 vụ; số người chết tăng 04 người; số người bị
thương tương đương. Trong đó:
a) Đường bộ:3
Đã xảy ra 10 vụ, làm chết 10 người, bị thương 00 người.
* So với cùng kỳ năm 2019:
- Số vụ tăng 04 vụ, tăng 66,7% (10/06);
- Số người chết tăng 04 người, tăng 66,7% (10/06);
- Số người bị thương tương đương (00/00).
*So với tháng 4 năm 2020:
- Số vụ: Tăng 07 vụ, tăng 233% (10/03);
- Số người chết: Tăng 07 người, tặng 233% (10/03);
- Số người bị thương: tương đương (00/00).
b) Đường thủy: không xảy ra TNGT.
* So với cùng kỳ năm 2019:
- Số vụ, số người chết, số người bị thương: tương đương (00/00).
*So với tháng 4 năm 2020:
- Số vụ: giảm 01 vụ, giảm 100% (00/01);
- Số người chết: Giảm 01 người, giảm 100% (00/01);
- Số người bị thương: tương đương (00/00).
3. Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông đƣờng bộ:
STT

ĐỊA BÀN

SỐ VỤ

SỐ NGƢỜI CHẾT

SỐ NGƢỜI BỊ THƢƠNG

01

Cái Răng

03

03

00

(2)

Số liệu do Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cung cấp.
Va chạm giao thông xảy ra 04 vụ, làm 07 người bị thương. So với tháng trước số vụ tăng 01 vụ (04/03) và số người
bị thương tăng 04 người (07/03). (Lũy kế từ đầu năm đến nay số vụ va chạm giao thông 07 vụ; số người bị thương 10
người).
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3

02
03
04
05
06
07

Ô Môn
Vĩnh Thạnh
Phong Điền
Ninh Kiều
Thới Lai
Cờ Đỏ
Tổng cộng

02
01
01
01
01
01
10

02
01
01
01
01
01
10

00
00
00
00
00
00
00

4. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông:
- Nguyên nhân chính gây tai nạn: chuyển hướng sai quy định 03 vụ; đang
điều tra: 07 vụ.
- Tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông: quốc lộ: 05 vụ; tỉnh lộ 04;
Nội thị: 01.
- Phương tiện gây tai nạn: Xe ô tô: 03 vụ; mô tô: 07 vụ.
- Giới tính: Nam: 09 vụ, nữ 01.
- Độ tuổi: từ 18 đến 26 tuổi: 04 vụ; từ 27 tuổi đến 54 tuổi: 04 vụ; trên 55 tuổi:
02 vụ.
- Khoảng thời gian xảy ra tai nạn: Từ 00h đến 06h: 01 vụ; từ 06h đến 12h: 01
vụ; từ 12h đến 18h: 05 vụ; từ 18h đến 24h: 03 vụ.
- Người gây tai nạn thường trú:
+ Trong thành phố: 07 vụ;
+ Ngoài thành phố: 03 vụ.
III. LŨY KẾ TÌNH HÌNH TNGT 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/5/2020, trên địa bàn thành phố xảy ra
29 vụ TNGT, làm 29 người chết và 03 người bị thương. *So với cùng kỳ năm 2019:
Số vụ: Giảm 15 vụ, giảm 34,1% (29/44); Số người chết giảm 17 người, giảm 37%
(29/46); số người bị thương giảm 11 người, giảm 78,6% (3/14).
Trong đó:
1. Đƣờng bộ:
Xảy ra 27 vụ TNGT, làm 27 người chết và 03 người bị thương.
*So với cùng kỳ năm 2019:
- Số vụ: Giảm 15 vụ, giảm 35,7% (27/42).
- Số người chết: Giảm 19 người, giảm 41,3% (27/46).
- Số người bị thương: Giảm 11 người, giảm 78,6% (03/14).
2. Đƣờng 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).
3. Phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông trong 5 tháng đầu
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năm 2020:
a) Khoảng thời gian xảy ra tai nạn:
- Từ 00 giờ đến 06 giờ: 03 vụ, chiếm 10,3%
- Từ 06 giờ đến 12 giờ: 02 vụ, chiếm 6,9%
- Từ 12 giờ đến 18 giờ: 15 vụ, chiếm 51,7%
- Từ 18 giờ đến 24 giờ: 09 vụ, chiếm 31%
b) Tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông:
- Quốc lộ: 13 vụ, chiếm 44,8%
- Tỉnh lộ: 07 vụ, chiếm 24,1%
- Nội thị: 04 vụ, chiếm 13,8%
- Nông thôn: 02 vụ, chiếm 6,9%
- Đường thủy nội địa: 02 vụ, chiếm 6,9%
- Nơi khác: 01 vụ, chiếm 3,4%
c) Phương tiện gây tai nạn:
- Xe ô tô: 07 vụ, chiếm 24,1%
- Xe mô tô: 13 vụ, chiếm 44,8%
- Đi bộ: 01 vụ, chiếm 3,4%
- phương tiện thủy (Ghe gỗ): 02 vụ, chiếm 6,9%
- Không xác định (đang điều tra): 06 vụ, chiếm 20,7%
d) Nguyên nhân xảy ra tai nạn:
- Sai phần đường, làn đường: 03 vụ, chiếm 44,8%
- Sử dụng rượu, bia: 00 vụ.
- Thiếu quan sát, chuyển hướng sai quy định: 06 vụ, chiếm 20,7%
- Đi ngược chiều, đường cấm: 01 vụ, chiếm 3,4%
- Vượt ẩu: 01 vụ, chiếm 3,4%
- Đang điều tra và nguyên nhân khác: 18 vụ, chiếm 62,1%.
e) Độ tuổi, giới tính:
- Độ tuổi:
+ Dưới 18 tuổi: 02 vụ, chiếm 6,9%
+ Từ 18 tuổi - dưới 27 tuổi: 05 vụ, chiếm 17,2%
+ Từ 27 tuổi - dưới 55 tuổi: 11 vụ, chiếm 37,9%
+ Trên 55 tuổi: 03 vụ, chiếm 10,3%
+ Bỏ trốn đang điều tra: 08 vụ, chiếm 27,6%
- Giới tính: Nam 16 vụ, chiếm 55,2%; Nữ: 03 vụ, chiếm 10,3%; đang điều tra
10 vụ, chiếm 34,5%.
f) Người gây tai nạn thường trú trong/ngoài thành phố:
Trong thành phố: 13 vụ, chiếm 44,8%; ngoài thành phố: 08 vụ, chiếm 27,6%,
chưa xác định người gây tai nạn: 08 vụ, 27,6%.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 06/2020

1. Ban An toàn giao thông thành phố, các đơn vị Sở, ban, ngành cấp thành
phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai và
7

thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15/7/2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện
pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia trên địa bàn thành phố Cần
Thơ; Kế hoạch số 55/KH-BATGT ngày 25/02/2020 của Ban An toàn giao thông
thành phố Cần Thơ về Năm An toàn giao thông 2020; Công văn số 437/TTg-CN
ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật
tự an toàn giao thông quý II năm 2020,…
2. Ban An toàn giao thông thành phố:
- Chủ trì tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị Về
tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy
nội địa và khi triều cường dâng cao trên địa bàn thành phố Cần Thơ; thành lập
“Đoàn kiểm tra liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa,
hàng hải năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ” để huy động các lực lượng
liên ngành phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp, để thực hiện tốt
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy
nội địa; xác định những vị trí nguy hiểm, phức tạp trên đường thủy để đề ra các giải
pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo giao thông đường thủy an toàn thông suốt.
- Phối hợp Sở Giáo dục và Đạo tạo triển khai hoạt động tuyên truyền các quy
định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; Phòng Cảnh sát đường thủy và các
đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định
của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành
phố Cần Thơ năm 2020; in ấn tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ các ngành, địa phương
trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông.
- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp các ngành chức năng, các cơ quan
đoàn thể, cơ quan Báo, đài, Ban An toàn giao thông quận, huyện đẩy mạnh tuyên
truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn...
Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho thanh, thiếu niên nắm rõ các
kỹ năng tham gia giao thông an toàn...
3. Sở Giao thông vận tải:
- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác phối hợp tuần
tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao
thông đường bộ, đường thủy nội địa. Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng
phương tiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hành lang an toàn giao thông,
đặc biệt trên tuyến Quốc lộ 91, 91B, 80... Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm
hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nhằm kịp thời chấn
chỉnh những bất cập, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn
thành phố.
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền quy định của pháp luật về trật tự, an
toàn giao thông, trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATGT
đường thủy nội địa đến các chủ cảng, bến thủy nội địa, doanh nghiệp kinh doanh
vận tải hành khách du lịch, bến khách ngang sông, chủ và người lái phương thủy
trên địa bàn thành phố.
4. Công an thành phố:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 132/2015/NĐ-CP
ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
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vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày
30/12/1019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ, đường sắt. Đặc biệt chú trọng xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm về trật tự an toàn giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá
tốc độ quy định, vi phạm đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn
đường; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; chở quá số người quy định;
dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn
máy.
- Có phương án ngăn chặn, xử lý, trấn áp hiệu quả hành vi tụ tập đua xe trái
phép; đẩy mạnh kiểm tra an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu chở
khách du lịch và sử dụng phương tiện nhỏ, thô sơ chở người hoạt động trên đường
thuỷ; tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.
- Tiếp tục nhân rộng mô hình các đội tuyên truyền lưu động tại các điểm chợ,
bến xe; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua việc kết hợp mô hình vừa xử
phạt vừa tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối
với người tham gia giao thông.
- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp Thanh tra Sở Giao thông
vận tải, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy nội địa thường xuyên tuần tra, kiểm
soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về trật tự an toàn
giao thông đường thủy nội địa; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tuần
tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính.
5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp các sở, ngành có liên quan
tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã hội về đạo đức, lối sống văn hóa
khi tham gia giao thông; các thông điệp về an toàn giao thông; nêu gương người tốt,
việc tốt đối những tập thể, cá nhân điển hình trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn
giao thông; lên án phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp
luật về an toàn giao thông…
6. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cần Thơ:
Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo về
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp
hành. Tập trung đẩy mạnh tin bài tuyên truyền tác hại, ảnh hưởng của rượu, bia khi
điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời, tăng cường thời gian, tần suất và nâng
cao hiệu quả các chuyên mục, chương trình, nội dung tuyên truyền thực hiện Nghị
định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/1019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.
7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Chữ thập đỏ thành phố,
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Hội Nông dân
thành phố: Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố triển khai hiệu quả công
tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông cho cán bộ, đoàn
viên, hội viên của đơn vị; tổ chức ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp
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luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền thông qua phát tời rơi đến
tận cơ sở, xã, phường, thị trấn, các khu dân cư, nhà trọ, khu công nghiệp; tuyên
truyền nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn nông thôn trong việc chấp hành
các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông,…
8. Đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện - Trưởng ban An toàn giao thông:
- Chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng
cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Đặc biệt đối
với những địa phương trong thời gian qua để xảy ra tai nạn giao thông tăng so với
cùng kỳ.
- Tập trung vừa xử phạt phối hợp tuyên truyền các hành vi vi phạm hành
chính về trật tự an toàn giao thông theo Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày
25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/1019 của
Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường
bộ, đường sắt.
- Tăng cường công tác kiểm tra duy tu, sửa chữa, bảo đảm hoạt động tốt hệ
thống cầu, đường, cống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, hệ thống cọc tiêu,
biển báo,… trên các tuyến đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường giao thông
nông thôn được phân cấp quản lý.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm tình
trạng họp chợ, dựng biển quảng cáo, đỗ phương tiện, đổ vật liệu xây dựng... lấn
chiếm lòng, lề đường.
- Tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về
trật tự ATGT, chú trọng công tác tuần tra lưu động trên các đoạn, tuyến đường đã
thường xảy ra TNGT đã được Ban ATGT thành phố tổng hợp; Tiếp tục triển khai
hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác, trong đó chú trọng xây dựng và triển
khai các đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề như: Kiểm tra vi phạm đối với người
điều khiển phương tiện về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác; chở quá
tải trọng cho phép của phương tiện, chở quá số người theo quy định;…
Trên đây là báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng
5 năm 2020 và nhiệm vụ thực hiện tháng 6 năm 2020.
Nơi nhận:
- UBATGTQG;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các Sở, ban ngành thành phố;
- UBND các Quận, Huyện;
- Trưởng Ban ATGT các Quận, Huyện;
- Thành viên Ban ATGT thành phố theo
Quyết định 1916/QĐ-UBND ngày 8/8/2019
của Ủy ban nhân dân thành phố;
- Cục QLĐB IV;
- Ban Biên tập Website Ban;
- Lưu: VT,MMN.

KT.TRƢỞNG BAN
PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC
Người ký: Ban An toàn giao thông
Email:
banantoangiaothong@cantho.gov.vn
Cơ quan: Ban An toàn giao thông,
Thành phố Cần Thơ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban thường trực
Thời gian ký: 22.05.2020 16:49:12
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