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1. Tai nạn giao thông tháng 04/2018 (Từ ngày 16/3/2018 đến ngày 15/4/2018):

- Tai nạn giao thông Đường bộ: Xảy ra 05 vụ, làm chết 03 người, bị thương 02 người, thiệt hại
tài sản 04 triệu đồng. So với tháng 03/2018, tăng 02 vụ (5/3), số người chết không tăng không
giảm (3/3), tăng 02 người bị thương (2/0). So với cùng kỳ năm 2017, giảm 06 vụ (5/11), giảm 01
người chết (3/4), giảm 06 người bị thương (2/8).

- Tai nạn giao thông Đường sắt, đường thủy: Không xảy ra. So với tháng 03/2018 và cùng kỳ
năm 2017: Không tăng không giảm.

2. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT:

a. Đường bộ: Phát hiện, lập biên bản 5.855 t/h (2.759 ôtô; 3.096 môtô). Ra quyết định xử
phạt 4.812 trường hợp, chuyển kho bạc Nhà nước thu 3.573.402.000 đồng. Tạm giữ 28 ôtô, 279
môtô. Tước quyền sử dụng GPLX 727 trường hợp (211 ô tô, 516 mô tô).

Kết quả xử lý theo chuyên đề:

- Xử lý qua hệ thống camera giám sát: Lập biên bản sau khi gửi thông báo vi phạm 812 t/h;

- Nồng độ cồn: 86 t/h;
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- Tốc độ: 1190 t/h;

- Đi không đúng làn đường quy định: 1416 t/h;

- Không đội mũ bảo hiểm: 461 t/h;

- Đi ngược chiều, đường cấm: 178 t/h (trong đó: 6 tuyến mới 34 t/h);

- Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu: 683 t/h;

- Dừng, đỗ xe: 239 t/h (Trong đó: Đỗ xe trên các tuyến đường cấm đỗ xe ngày chẵn, lẻ: 110
t/h);

- Rơi vãi, thải mùi hôi vào không khí: 47 t/h;

- Quá tải: 17 t/h;

- Kéo theo xe khác, cồng kềnh, xe “mù”, tự chế: 106 t/h;
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- Xe ô tô tải Ben: 467 t/h;

- Taxi: 83 t/h…

b. Đường sắt: Phát hiện, lập biên bản 124 t/h vi phạm (23 ô tô; 101 mô tô). Ra quyết định xử
phạt 51 t/h chuyển kho bạc Nhà nước thu 7.500.000 đồng.
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