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Trong tháng 7/2014, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp
đảm bảo TTATGT, tình hình TNGT trong tháng đã được kiềm chế (xảy ra 06 vụ tai nạn giao
thông
nghiêm
trọng
làm 06
người chết,
02
người bị thương)
. So với
tháng
trước
: giảm 03 vụ, giảm 01 người chết, giảm 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2013: giảm 04
vụ, tăng 02 người chết, giảm 07 người bị thương. Đáng chú ý là tình hình TNGT xảy ra tại
đường quốc lộ gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong số 06 vụ TNGT xảy ra trong tháng thì
có 04 vụ liên quan đến đường quốc lộ (chiếm 66.66% tổng số vụ TNGT trong tháng), làm chết
04 người (chiếm 66.66% trong tổng số người chết trong tháng), 01 người bị thương (chiếm 50%
tổng số người bị thương trong tháng). Đặc biệt là có tới 05 vụ tai nạn có liên quan đến ô tô
(chiếm 83.33% số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong tháng), làm 05 làm người chết (chiếm
83.33% số người chết trong tháng), làm 01 người bị thương (chiếm 50% số người bị thương
trong tháng).

Tình trạng vi phạm TTATGT của người tham gia giao thông trong tháng qua vẫn còn xảy ra
nhiều, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm các lỗi là
nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định,
không có GPLX, chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, …, Phòng CSGT đã tăng cường phối
hợp với các đơn vị, Công an các huyện, thành phố, đẩy mạnh TTKS vào các đêm trong tuần,
tập trung các tuyến đường trọng điểm, phức tạp về TTATGT. Kết quả là đã phát hiện 2.238
trường hợp vi phạm, tạm giữ 402 phương tiện, 1.573 giấy tờ xe các loại, phạt tại chỗ 263 trường
hợp, ra quyết định xử phạt 2.575 trường hợp thu 1.047.028.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thực hiện công tác phối hợp xử lý xe quá tải theo Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA của
Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an phát hiện đã tiến hành kiểm tra tải trọng xe 1.044 trường
hợp phát hiện 14 trường hợp vi phạm. Ngoài ra lực lượng CSGT còn phối hợp với Chi cục quản
lý thị trường, Chi cục thuế kiểm tra 332 lượt xe ô tô tải chở cát từ Kon Tum đi Gia Lai, trong đó
189 trường hợp chưa có hóa đơn, truy thu 40.015.000 đồng nộp thuế kho bạc nhà nước.
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Công tác kiểm tra tải trọng xe tại trạm cân Sao Mai

Trong quá trình làm nhiệm vụ TTKS, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã phát hiện 01
vụ vận chuyển gia súc mất trộm đi tiêu thụ; 01 vụ xe biển số nước ngoài vận chuyển gần 01
khối gỗ trắc không có chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Người và tang vật đã được bàn giao cho cơ
quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định.

Công tác đăng ký quản lý phương tiện tiếp tục được tiến hành theo quy định, đã đăng ký mới4
7
ô tô và
412
mô tô thu
261.508.000
đồng tiền lệ phí đăng ký nộp kho bạc nhà nước.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện theo kế hoạch các biện pháp
nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; đăng ký, quản lý phương tiện; tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; khảo sát, kiến nghị khắc phục các điểm mất
ATGT, các “điểm đen” TNGT, các điểm có nguy cơ sạt lở, nhất là các tuyến quốc lộ, đường Hồ
Chí Minh; thay thế, bổ sung hệ thống biển báo hư hỏng, mất mát, không có tác dụng..., nhất là
trong mùa mưa hiện nay.
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Gia Liêm (Phòng CSGT)
Số lượt người xem: 1288
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