
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 
BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /BC-BATGT Quảng Trị, ngày  tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO 
Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tháng 6/2022 

Từ ngày 15/5/2022 đến ngày 14/6/2022 
 

Kính gửi: - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
 

 

Thực hiện Công văn số 384/UBATGTQG ngày 22/8/2019 của Ủy ban An toàn 

giao thông Quốc gia về quy định báo cáo tình hình trật tự ATGT, Ban ATGT tỉnh 
Quảng Trị báo cáo tình hình trật tự ATGT tháng 6/2022 như sau: 

1. Tình hình tai nạn giao thông: Trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ, làm chết 10 
người và làm bị thương 16 người. 

- So với tháng trước liền kề: tăng 09 vụ (60,0%); tăng 03 người chết (42,9%); số 

người bị thương không tăng không giảm. 
- So với cùng kỳ năm 2021: tăng 15 vụ (166,7%); tăng 03 người chết (42,9%); 

tăng 13 người bị thương (433,3%). 
Phân tích TNGT theo từng địa phương và so sánh với cùng kỳ năm 2021 

Stt Địa phương 
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1 Hải Lăng 1 3 -2 -66,7 0 2 -2 -100,0 0 0 0 0,0 

2 Vĩnh Linh 1 2 -1 -50,0 0 2 -2 -100,0 1 0 1 100,0 

3 TX. Quảng Trị 5 1 4 400,0 0 1 -1 -100,0 3 0 3 100,0 

4 Gio Linh 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

5 Triệu Phong 2 0 2 100,0 0 0 0 0,0 4 0 4 100,0 

6 Hướng Hóa 3 1 2 200,0 1 1 0 0,0 2 1 1 100,0 

7 Đakrông 3 0 3 100,0 2 0 2 100,0 3 0 3 100,0 

8 TP. Đông Hà 6 1 5 500,0 4 0 4 100,0 2 2 0 0,0 

9 Cam Lộ 3 1 2 200,0 3 1 2 200,0 1 0 1 100,0 

  Toàn tỉnh 24 9 15 166,7 10 7 3 42,9 16 3 13 433,3 
 

Trong đó: 

+ Có 03 địa phương số người chết do TNGT giảm đó là: huyện Hải Lăng, huyện 
Vĩnh Linh và thị xã Quảng Trị; 

+ Có 03 địa phương số người chết do TNGT không tăng không giảm đó là các 
huyện: Gio Linh, Triệu Phong và Hướng Hóa; 

+ Có 03 địa phương số người chết do TNGT tăng đó là huyện Đakrông, thành 
phố Đông Hà và huyện Cam Lộ. 

1.1. Đường bộ: Xảy ra 24 vụ, làm chết 10 người và làm bị thương 16 người. 

- So với tháng trước liền kề: tăng 09 vụ (60,0%); tăng 03 người chết (42,9%); số 

người bị thương không tăng không giảm. 
- So với cùng kỳ năm 2021: tăng 15 vụ (166,7%); tăng 03 người chết (42,9%); 

tăng 13 người bị thương (433,3%). 
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1.2. Đường sắt: Không xảy ra. 

- So với tháng trước liền kề và cùng kỳ năm 2021: số vụ, số người chết và số 

người bị thương không tăng, không giảm. 
1.3. Đường thuỷ nội địa: Không xảy ra. So với tháng trước liền kề và cùng 

kỳ năm 2021 không tăng không giảm (0/0). 
2. Tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng: Không xảy ra. 

3. Phân tích về tai nạn giao thông đường bộ 
3.1. Phân loại tai nạn 

- Va chạm: xảy ra 01 vụ, bị thương 01 người; 

- TNGT ít nghiêm trọng: xảy ra 09 vụ, bị thương 09 người; 
- TNGT nghiêm trọng: xảy ra 14 vụ, chết 10 người, làm bị thương 06 người. 
3.2. Tuyến đường xảy ra TNGT 

- Quốc lộ:                  16 vụ = 66,7%; 

- Đường tỉnh: 02 vụ = 8,3%; 
- Nội thị: 04 vụ = 16,7%; 

- Đường Giao thôn nông thôn: 02 vụ =    8,3%. 
3.3. Nguyên nhân tai nạn 

- Đi sai phần đường: 01 vụ = 4,2%; 
- Không chú ý quan sát: 03 vụ = 12,5%; 

- Không giữ khoảng cách an toàn 01 vụ = 4,2%; 

- Đang điều tra: 19 vụ = 79,1%. 
3.4. Loại phương tiện gây ra tai nạn 

- Mô tô: 08 vụ = 33,3%; 

- Ô tô: 03 vụ = 12,5%; 
- Đang điều tra: 13 vụ = 54,2%. 

4. Kết quả công tác TTKS, xử lý vi phạm ATGT. 
4.1. Đường bộ: Lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai 836 ca TTKS, 

phát  hiện 1.663 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó: 
- Ô tô vi phạm 715 trường hợp, cụ thể:   

+ Vi phạm tốc độ: 377 trường hợp; 

+ Dừng đỗ không đúng quy định: 41 trường hợp; 
+ Chở hàng quá tải trọng: 25 trường hợp; 
+ Vi phạm nồng độ cồn: 31 trường hợp; 

+ Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu: 58 trường hợp; 
+ Vi phạm khác:   183 trường hợp. 

- Mô tô, xe máy, xe đạp điện vi phạm 948 trường hợp, cụ thể: 

+ Vi phạm tốc độ: 08 trường hợp; 
+ Không đội mũ bảo hiểm: 56 trường hợp; 
+ Không có giấy phép lái xe: 126 trường hợp; 

+ Vi phạm nồng độ cồn: 145 trường hợp; 
+ Chưa đủ tuổi điều khiển xe: 44 trường hợp; 
+ Vi phạm khác: 569 trường hợp. 

- Xử phạt 1.272 trường hợp; thu nộp ngân sách nhà nước 4.035.053.000 đồng. 
- Tước giấy phép lái xe: 503 trường hợp (345 ô tô và 158 mô tô); tạm giữ phương 

tiện: 327 trường hợp (47 ô tô và 280 mô tô). 
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* Chuyên đề quá tải: đã phát hiện và xử lý 25 phương tiện vi phạm chở hàng quá  

tải trọng, phạt tiền 733.100.000 đồng. 
* Chuyên đề nồng độ cồn, ma túy: 

 Lực lượng Công an đã tiến hành 122 ca TTKS, phát hiện 195 trường hợp vi 

phạm, phạt tiền 1.076.200.000 đồng, tước GPLX 171 trường hợp, tạm giữ 32 xe ô tô, 
147 xe mô tô. 

4.2. Đường sắt: Đã thực hiện 07 ca TTKS, không phát hiện vi phạm. 
4.3. Đường thủy nội địa: Lực lượng Công an thực hiện 04 ca TTKS, phát hiện 

04 trường gợp vi phạm, phạt tiền 11.400.00 đồng. 
4.4. Lực lượng thanh tra giao thông - Sở GTVT: Đã tiến hành TTKS trên các 

tuyến đường tỉnh, quốc lộ uỷ thác quản lý và đường nội thị; lập 02 biên bản vi phạm 

hành chính, xử lý, số tiền nộp Ngân sách: 115.000.000 đồng. 
5. Đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy. 

- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 
+ Ô tô: tiếp nhận đăng ký 576 xe, trong đó: đăng ký mới: 452 xe; chuyển đến: 124 xe; 

+ Mô tô: tiếp nhận đăng ký 1.567 xe, trong đó đăng ký mới: 1.505 xe; chuyển đến: 62 xe; 
+ Xe mô tô điện, xe máy điện: đăng ký mới 81 xe. 

+ Tổng số phương tiện đang quản lý: 33.180 ôtô; 477.311 môtô, xe máy; 17.959 
xe mô tô điện, xe máy điện. 

- Phương tiện thủy nội địa: Đăng ký mới: không; Tổng số đang quản lý: 626 
phương tiện. 

6. Các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

- Ban ATGT tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-
UBND ngày 16/5/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP 

ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc 
giao thông Giai đoạn 2022-2025; Văn bản số 2326/UBND-KT ngày 24/5/2022 về 

việc tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng phương 
tiện giao thông đường bộ; Văn bản số 2563/UBND-KT ngày 07/6/2022 về việc tăng 

cường chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của rượu bia. 
- Ban ATGT đã ban hành các Văn bản: số 153/BATGT-VP 03/6/2022 về việc 

tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý xe quá tải trọng trên 
địa bàn tỉnh; số 154/BATGT-VP ngày 03/6/2022 về việc tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh. 
Ban ATGT tỉnh Quảng Trị kính báo cáo Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh về 

công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh trong tháng 6/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- TTr. Ban ATGT tỉnh; 
- Công an tỉnh, Sở GTVT, Cục QLĐB II; 
- Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBMTTQVN tỉnh, Các hội: CCB, LHPN,ND; 
LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị; 
- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
      

  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GTVT 

Trần Hữu Hùng 
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