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BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG TUẦN
(Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 01/7/2020)
I. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:
- Tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các
văn bản có liên quan được 126 cuộc với 1.856 lượt người tham dự. Các quận,
huyện và các sở, ban, ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền (Thông qua các hình
thức như tổ chức hội nghị, sinh hoạt lệ chi, tổ, hội, sinh hoạt chính trị, tuyên
truyền cho người vi phạm hành chính và phát trên các phương tiện thông tin đại
chúng).
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 721 cuộc và lập biên bản 1.120 trường hợp vi phạm hành
chính về trật tự an toàn giao thông. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1.012 trường hợp, với số tiền 1.254.400.000 đồng; tạm giữ 150 phương tiện; tước
giấy phép lái xe 172 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 88 cuộc, phát hiện và lập biên
bản 178 trường hợp và ra quyết định xử phạt 90 trường hợp, với số tiền
101.500.000 đồng.
- Tiếp tục tổ chức Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 474/QĐ-SGTVT ngày
18/5/2020 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật trong việc quản lý, khai thác hoạt động bến khách
ngang sông, bến tàu du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
II. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG
Trong tuần qua (Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 01/7/2020) trên địa bàn thành
phố xảy ra 02 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 02 người, bị thương 00 người.
Địa bàn xảy ra: quận Thốt Nốt
*So với tuần trước:
1. Đường bộ:1
- Số vụ: Tương đương (02/02).
- Số người chết: tương đương (02/02).
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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 ừ đầu năm đến nay số vụ va chạm giao hông 16 vụ; số người bị hương 21 người).
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- Số người bị thương: Tương đương (00/00).
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 1: Vào lúc 5h30 phút ngày 29/6/2020, trên tuyến Quốc lộ 91, khu vực
Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Ông Đỗ Văn Ngà, SN 1966,
ĐKTT thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang điều khiển xe ô tô biển số 68A115.69 lưu thông theo hướng từ Long Xuyên về Cần Thơ, va chạm với xe mô tô
biển số 67N1-316.59 do anh Nguyễn Thanh Nhựt, SN 1995, ĐKTT huyện Chi
Tôn tỉnh An Giang điều khiển phương tiện theo hướng ngược lại.
- Hậu quả: Nguyễn Thanh Nhựt tử vong.
- Nguyên nhân: đang điều tra.
Vụ 2: Vào lúc 14h35 phút ngày 29/6/2020, trên tuyến Quốc lộ 91, KV
Thới Hòa, Thới Thuận Thốt Nốt. Ông La Trung Hiếu, SN 1981, ĐKTT huyện
Châu Phú, tỉnh An Giang, điều khiển xe ô tô tải biển số 51C-437.81 lưu thông
theo hướng từ Long Xuyên về Cần Thơ và va chạm với xe mô tô biển số 64H22648 do ông Võ Thanh Hoàng, SN 1952, điều khiển chở theo bà Trần Thị Huệ,
SN 1952 cả hai cùng ĐKTT tại xã Vĩnh Thanh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
lưu thông cùng chiều phía trước.
- Hậu quả: bà Trần Thị Huệ tử vong.
- Nguyên nhân: đang điều tra.
III. LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 01/7/2020, trên địa bàn thành phố xảy
ra 36 vụ TNGT, làm 36 người chết và 03 người bị thương. *So với cùng kỳ năm
2019: Số vụ: Giảm 22 vụ, giảm 37,9% (36/58); Số người chết giảm 26 người,
giảm 41,9% (36/62); số người bị thương giảm 14 người, giảm 82,4% (03/17).
Trong đó:
1. Đường bộ:
Xảy ra 34 vụ TNGT, làm 34 người chết và 03 người bị thương.
*So với cùng kỳ năm 2019:
- Số vụ: Giảm 24 vụ, giảm 41,4% (34/58).
- Số người chết: Giảm 28 người, giảm 45,2% (34/62).
- Số người bị thương: Giảm 14 người, giảm 82,4% (03/17).
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).
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- 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.
Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND TP;
- Thành viên Ban ATGT thành phố theo
Quyết định 1916/QĐ-UBND ngày 8/8/2019
của Ủy ban nhân dân thành phố;
- UBND, Ban ATGT quận, huyện;
- Ban Biên tập Website Ban;
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