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Số: 34 /BC-BATGT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tháng 01 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2021
(Từ ngày 15/12/2020 đến 14/01/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2021, 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 01 năm 2021,
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:
- Thực hiện Công văn số 103/UBND-KT ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với việc
phòng chống dịch Covid 19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và
Lễ hội xuân 2021 trên địa bàn thành phố. Ban An toàn giao thông thành phố đã ban
hành Công văn số 369/BATGT-VP ngày 31/12/2021 về việc tăng cường công tác
bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
xuân năm 2021 và đồng thời báo cáo các số liệu về tình hình TT ATGT trước trong
và sau Tết Dương lịch 2021.
Thực hiện Công văn số 78/UBND-KT ngày 18/1/2021 của UBND thành phố
Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2021; Ban An toàn
giao thông thành phố đã ban hành Công văn số 16/BATGT-VP ngày 08/01/2021về
việc đăng ký tổ chức hội nghị; Công văn số 25/BATGT-VP ngày 08/01/2021về
việc chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại hội nghị. Kết quả, Ngày 20/01/2021,
Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, Kế hoạch
công tác năm 2021.
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBATGTQG ngày 14/01/2021 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về
An toàn giao thông năm 2021. Ban An toàn giao thông thành phố ban hành Công
văn triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền giải thưởng báo chí về An toàn giao
thông năm 2021.
1

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2020 của Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch năm An toàn giao thông
2021. Ban An toàn giao thông thành phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố - Trưởng Ban An toàn giao thông ký ban hành Kế hoạch năm An toàn
giao thông 2021.
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
thông qua sinh hoạt lệ, họp giao ban và tuyên truyền ra quần chúng nhân dân được
190 cuộc, với hơn 9.500 lượt người. Ngoài ra, phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ xây dựng một số phóng sự và tin
bài về công tác đảm bảo trật tự An toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. (1)
3. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn
giao thông:
- Đường bộ: Lực lượng Cảnh sát giao thông,Thanh tra giao thông tổ chức
tuần tra kiểm soát, lập biên bản 4.900 trường hợp, ra quyết định xử phạt 4.580
trường hợp vi phạm, với số tiền 5.746.981.000 đồng; tạm giữ 901 phương tiện;
tước giấy phép lái xe 504 trường hợp.
- Đường thủy: Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ;
Thanh tra giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát được 512 cuộc, lập biên bản và ra
quyết định xử phạt 480 trường hợp vi phạm, với số tiền 536.450.000 đồng.
4. Công tác đăng ký mới phương tiện đường bộ, đường thủy:

4.1. Đường bộ:
- Đăng ký mới: 5.539 xe. Trong đó: ô tô 847 xe; mô tô 4.044 xe; xe máy
điện 41 xe.
- Tổng số phương tiện đang quản lý: 927.766 xe. Trong đó: xe ôtô 48.440
xe; xe môtô 878.720 xe; xe máy điện 606 xe.
4.2. Đường thủy:
- Cấp 35 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa;
- Xóa đăng ký: 20 trường hợp.
5. Công tác vận chuyển hàng không(2):
STT

NỘI DUNG

(Từ ngày
16/12/2019

(Từ ngày
16/12/2020

Tỷ lệ tăng/
giảm/TĐ (%)

(1)
- Phối hợp với Báo Cần Thơ, Báo Giao thông thực hiện 10 tin bài tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đường thủy tại địa bàn quận Ninh Kiều, Bình Thủy trong dịp Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân 2021.
- Phối hợp với Đài truyền hình và phát thanh thành phố Cần Thơ; các đài phát thanh quận, huyện xây dựng 47 bản tin, phóng sự về
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

(2)

Số liệu do Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ cung cấp.
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đến
15/01/2020)

1
2
3
4

Tổng số chuyến bay đi và đến quốc nội
Tổng số hành khách quốc nội
Tổng số chuyến bay đi và đến quốc tế
Tổng số hành khách quốc tế

1.121
117.004
64
6548

đến
15/01/2021)

806 Giảm 28%
97.316 Giảm 17%
08 Giảm 87,5%
1.676 Giảm 44,4%

II. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG (Từ ngày 15/12/2020 đến

14/01/2021)
1. Đường bộ: Trên địa bàn thành phố đã xảy ra 07 vụ, làm chết 07 người, làm
bị thương 00 người.
* So với cùng kỳ năm 2020:
- Số vụ: Tăng 01 vụ, tăng 16,7% (07/06).
- Số người chết: tăng 01 người, tăng 16,7% (07/06).
- Số người bị thương: Giảm 01 người, giảm 100% (00/01).
2. Đường thủy: Không xảy ra tai nạn giao thông.
* So với cùng kỳ năm 2020: Số vụ; số người chết; số người bị thương: Tương
đương.
3. Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông đường bộ:
STT

ĐỊA BÀN

SỐ
VỤ

SỐ NGƯỜI
CHẾT

SỐ NGƯỜI
BỊ THƯƠNG

01

Huyện Vĩnh Thạnh

03

03

00

02

Quận Ninh Kiều

02

02

00

03

Quận Thốt Nốt

01

01

00

04

Huyện Cờ Đỏ

01

01

00

Tổng

07

07

00

GHI
CHÚ

4. Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông:
a) Nguyên nhân chính gây tai nạn: Đi bộ qua đường: 01 vụ; tự té: 01 vụ;
ngược chiều: 01 vụ; sai làn đường: 01 vụ: vượt ẩu: 01 vụ; quá tốc độ, không làm
chủ tay lái: 02 vụ.
b) Tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông:
Quốc lộ: 04 vụ; Nội thị: 02 vụ, Nông thôn: 01.
c) Phương tiện gây tai nạn: Xe ô tô: 03 vụ; Xe mô tô: 04 vụ.
d) Giới tính: Nam: 06 vụ; Nữ: 00.
e) Độ tuổi: Từ 27 tuổi đến 54 tuổi: 05 vụ; Từ 55 tuổi trở lên: 02 vụ.
f) Khoảng thời gian xảy ra tai nạn: Từ 00 giờ đến 05 giờ: 01 vụ; Từ 06 giờ
đến 12 giờ: 01 vụ; Từ 13 giờ đến 18 giờ: 03 vụ; Từ 19 giờ đến 24 giờ: 02 vụ.
g) Người gây tay nạn thường trú:
- Trong thành phố: 02 vụ;
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- Ngoài thành phố: 05 vụ.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 02/2021

1. Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan
chủ động tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố tăng cường chỉ
đạo các Sở, ban ngành, UBND các địa phương bám sát và triển khai thực hiện
nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung uơng về việc thực
hiện nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch Năm ATGT 2021, như:
- Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Hội nghị Tổng kết
công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2021;
- Công văn số 103/UBND-KT ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành
phố Cần Thơ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với việc phòng chống
dịch Covid 19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân
2021 trên địa bàn thành phố;
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan Đoàn thể, cơ quan Báo, đài
tổ chức phối hợp tuyên truyền, tập huấn về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông đường bộ, đường thủy nội địa năm 2021, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ “quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt”,…
2. Sở Giao thông vận tải tăng cường siết chặt công tác quản lý hoạt động
kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa; nâng cao năng lực, chất lượng
dịch vụ vận tải, tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình vận tải hành khách công
cộng; tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực
kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm; khai thác có hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình
để xử lý.
Tiếp tục đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng giao
thông, tăng cường biện pháp tổ chức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn
các tuyến đường trên địa bàn thành phố; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng
công trình nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; khai thác có hiệu quả các
công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang an toàn giao
thông đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố, góp phần nhằm phục vụ
tốt dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
3. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông,
cảnh sát trật tự, Công an quận, huyện) tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm
soát tại các tuyến đường trọng điểm (Quốc lộ 91, 91B, 80 và Quốc lộ 61C…); xử
lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông như: xe khách không
vào bến, lập bến dù, bến cóc; xe chạy không đúng tuyến; phương tiện hết niên hạn
sử dụng; phương tiện chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; vi phạm các
quy định về an toàn kỹ thuật (vi phạm về bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn đối với
người điều khiển phương tiện)… Đặc biệt xử lý nghiêm về tình trạng vi phạm quy
định về nồng độ cồn, chất kích thích, vi phạm về tốc độ, phần đường, làng đường…
nhằm phục vụ bà con có được những ngày vui đầm ấm bên gia đình, người thân
vào dịp vui xuân đón Tết Tân Sửu 2021.
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4. Chủ tịch UBND các quận, huyện - Trưởng ban An toàn giao thông:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an
toàn giao thông; văn hóa giao thông, đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức
tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tuyên truyền đến
tận xã, phường, cơ sở, xóm, ấp…
- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn
khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp “Đã uống rượu bia Không lái xe”, tập trung tuyên truyền mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về nồng
độ cồn khi điều khiển phương tiện theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày
30/12/2019 của Chính phủ “quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
giao thông đường bộ và đường sắt”,…
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan khảo sát,
kiến nghị tổ chức giao thông cho phù hợp với thực tế tại các nút giao thông có nguy
cơ xảy ra tai nạn giao thông cao; kiến nghị việc giải quyết các “điểm đen” tai nạn
giao thông, các điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông và mất an toàn giao
thông; thực hiện các giải pháp khắc phục ùn tắc giao thông.
- 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.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tháng 01 năm 2021 và nhiệm vụ thực hiện tháng 02 năm 2021.
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 2895/QĐ-UBND ngày 17/12/2020
của Ủy ban nhân dân thành phố;
- Cục QLĐB IV;
- Ban Biên tập Website Ban;
- Lưu: VT,MMN.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Ban An toàn
giao thông
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Lê Tiến Dũng
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