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CSGT Đà Nẵng liên tục lập chốt kiểm tra, xử lý, tước GPLX hàng loạt trường hợp vi
phạm nồng độ cồn.

CSGT Đà Nẵng kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông

“Ma men” xin nhận phạt

Ghi nhận thực tế của PV Báo Giao thông những ngày theo chân các Tổ TTKS của Công an
TP Đà Nẵng kiểm tra trật tự ATGT, tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn sau Tết vẫn diễn biến
phức tạp. Chập choạng tối 26/2, chếnh choáng hơi men sau cuộc nhậu với bạn bè, ông Huỳnh
Trọng Nguyên (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển xe máy BKS 43H1-020.23 về nhà. Đến

1/4

Đà Nẵng: Mạnh tay phạt “ma men” lái xe sau Tết
Thứ năm, 01 Tháng ba 2018 09:35

gần nút giao thông phía Tây cầu Rồng, ông Nguyên bị Tổ TTKS (gồm CSGT, CSTT, CSCĐ)
Công an TP Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn của
ông Nguyên là 0,267mg/lít khí thở.

Lúc này ông Nguyên không xuất trình được GPLX, giấy đăng ký xe. Ông Nguyên cho hay,
buổi chiều có ngồi lai rai với bạn bè, uống 4 lon bia rồi về nhà, không ngờ vẫn vượt quá mức
nồng độ cồn theo quy định.

Đến 21h, Tổ TTKS tiếp tục dừng ô tô BKS 43A-097.42 do ông Võ Thành Nhân điều khiển từ
hướng quận Cẩm Lệ về cầu Rồng. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông
Nhân nói mình có uống, biết mình sai nhưng không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn.

Cán bộ Tổ TTKS phải thay phiên nhau tuyên truyền, vận động hơn 10 phút ông Nhân mới
chịu đo nồng độ cồn nhưng cố tình thổi ngắt quãng liên tục khiến máy đo không hiển thị được
kết quả. “Mình thổi nãy giờ rồi còn gì. Mình có uống, mình chấp nhận bị phạt”, ông Nhân luôn
miệng nói.

Một lúc lâu, máy đo lấy được kết quả nồng độ cồn của ông Nhân là 0,438mg/ lít khí thở. Cán
bộ Tổ TTKS cho hay với mức vi phạm này, ông Nhân sẽ bị phạt đến 17 triệu đồng, tước GPLX
đến 5 tháng.

Biết mình vi phạm “nặng”, ông Nhân không chịu ký vào biên bản vi phạm rồi bỏ ra ngoài. Một
cán bộ CSGT cho hay, xử phạt một trường hợp vi phạm nồng độ cồn mất rất nhiều thời gian do
người vi phạm câu giờ, gọi điện cầu cứu. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm đều phải xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thống kê của Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, từ 16/12/2017 - 20/2/2018, lực lượng
CSGT đã phát hiện, lập biên bản 10.405 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Ra quyết định xử
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phạt 9.517 trường hợp. Tạm giữ 163 ôtô, 501 môtô. Tước quyền sử dụng GPLX 1.412 trường
hợp. Kết quả xử lý theo chuyên đề, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 246 trường hợp vi
phạm nồng độ cồn, 1.755 trường hợp không đội MBH... Riêng 5 ngày nghỉ Tết, lực lượng TTKS
đã lập biên bản xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm trật tự ATGT chủ yếu các lỗi không đội
MBH, chở quá số người quy định và các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tạm giữ phương tiện

Phạt nghiêm để răn đe

Thiếu tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho
biết, lực lượng TTKS của Phòng CSGT được bố trí thường xuyên từ trước, trong và sau Tết.
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Trước Tết, Phòng đã ra quân xử lý nghiêm các vi phạm trật tự ATGT như không đội MBH, xe
khách nhồi nhét, xử lý nồng độ cồn...

Trong và sau Tết lực lượng chức năng của phòng tiếp tục tổ chức các tổ TTKS đẩy mạnh công
tác TTKS, sử dụng các trang thiết bị như máy đo nồng độ cồn, máy bắn tốc độ... trên các tuyến
quốc lộ, đường nội thị để đảm bảo trật tự ATGT, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tiềm ẩn
nguy cơ TNGT. Duy trì thường xuyên 24/24h việc giám sát các vi phạm giao thông qua hệ thống
camera.

Theo Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, phong tục của người Việt là
chúc tụng, thăm viếng, gặp mặt đầu năm nên tình trạng vi phạm nồng độ cồn trước, trong và
sau Tết diễn biến phức tạp. Căn cứ theo tình hình đó Phòng đã tham mưu cho Giám đốc Công
an TP chỉ đạo Công an các quận huyện tổ chức tăng cường TTKS, xử lý nghiêm tình trạng
uống rượu bia điều khiển phương tiện, nhất là trong tháng Giêng. Đến ngày 4/3 kết thúc đợt cao
điểm kiểm tra trật tự ATGT, nhưng lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm soát nồng độ cồn cả
năm.

Ngoài lỗi vi phạm nồng độ cồn, cũng theo Đại tá Ngọc, những ngày trong và sau Tết, tình
trạng người điều khiển xe máy không đội MBH khá nhức nhối. “Từ đêm Giao thừa đến hết ngày
nghỉ Tết, Phòng CSGT phải tổ chức cán bộ trực chiến tăng cường TTKS xử lý vi phạm MBH, để
đảm bảo an toàn và tính mạng người tham gia giao thông”, Đại tá Ngọc nói.

Theo Vĩnh Nhân - www.atgt.vn
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