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BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG TUẦN
(Từ ngày 14/01/2020 đến ngày 20/01/2020)
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 hội nghị, sinh hoạt lệ, 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 63
cuộc, với hơn 1.230 lượt người được tuyên truyền.
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 726 cuộc và lập biên bản 1.175 trường hợp vi phạm
hành chính về trật tự an toàn giao thông. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính 933 trường hợp, với số tiền 1.506.000.000 đồng; tạm giữ 152 giấy phép;
191 phương tiện.
b) Đường thủy: Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần
Thơ; Thanh tra giao thông đường thủy tổ chức tuần tra 79 cuộc, phát hiện và lập
biên bản và ra quyết định xử phạt 164 trường hợp, với số tiền 152.200.000 đồng.
II. TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG
Trong tuần qua (Từ ngày 14/01/2020 đến ngày 20/01/2020) trên địa bàn
thành phố Cần Thơ không xảy ra TNGT nghiêm trọng, làm chết người và không
xảy ra va chạm giao thông.
*So với tuần trước:
1. Đường bộ:1
- Số vụ: Giảm 01 vụ (00/01).
- Số người chết: Giảm 01 người (00/01).
- 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).
III. LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY
Va chạm giao thông xảy ra 01 vụ. (Lũy kế từ đầu năm đến nay số vụ va chạm giao thông 01 vụ; số người bị
thương 01 người).
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Tính từ ngày 15/12/2020 đến ngày 20 /01/2021, trên địa bàn thành phố xảy
ra 07 vụ TNGT, làm 07 người chết và 00 người bị thương.
Trong đó:
1. Đường bộ:
Xảy ra 07 vụ TNGT, làm 07 người chết và 00 người bị thương.
*So với cùng kỳ năm 2020:
- Số vụ: Tương đương (07/07).
- Số người chết: Tương đương (07/07).
- Số người bị thương: Giảm 02 người, giảm 100% (00/02)
2. Đường Thủy: Không xảy ra TNGT
*So với cùng kỳ năm 2020:
- Số vụ; số người chết; 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 2895/QĐ-UBND
ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân
thành phố;
- UBND, Ban ATGT quận, huyện;
- Ban Biên tập Website Ban;
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