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Báo Tui tr ngày 22/9 phn ánh: Bt an vi oàn xe container tung hoành trong gi cm: Hng ngày, c oàn xe
container ni uôi nhau chy trong gi cm trên nhiu tuyn ng qun 9, TP.HCM khin ngi dân bt an, lo lng mi khi ra ng.
Các ng Võ Chí Công, Bng Ông Thoàn, Liên Phng, Nguyn Duy Trinh... (Q.9), S GTVT ã t bin cm lu thông i vi xe ti,
xe container t 6h-22h, nhng các xe vn thi nhau chy vào ây.
Báo An ninh th ô ngày 21/9 có bài: Nguy c mt an toàn giao thông t "xe ôm" công ngh: Trên nhiu tuyn ng Hà
Ni, có th d dàng bt gp hình nh lái "xe ôm" công ngh mc ng phc lng lách, ánh võng, vt èn kp gi ón khách, thm chí
có lái xe va ch khách, va ch hàng, va giao dch vi khách qua in thoi khin không ít ngi tham gia giao thông nhiu
phen hú vía. Nhn xét v loi hình dch v vn chuyn này, ch Nguyn Thu Hng - nhân viên ngân hàng qun Hoàn Kim,
Hà Ni - khách hàng s dng dch v khá thng xuyên chia s, thi gian u, lái xe GrabBike i li khá nghiêm chnh, chp hành
úng quy nh ca Lut Giao thông ng b khin khách hàng rt hài lòng. Tuy vy, gn ây, cht lng dch v có du hiu i xung.
Báo Giao thông ngày 21/9 a tin: Ra quân m bo an ninh, an toàn hot ng APEC ti Tha Thiên-Hu: Ngày 21/9,
Công an tnh Tha Thiên-Hu cho bit va ra quân tn công, trn áp ti phm, m bo an ninh, an toàn hot ng APEC 2017
din ra ti TP. Hu t ngày 26-29/9. Lc lng Công an các n v, a phng tp trung u tranh, x lý các bng nhóm ti phm hot ng
bo kê, tín dng en, côn ; các i tng s dng v khí, vt liu n gây án, ti phm c ý gây thng tích, các bng nhóm hot ng cp, cp
git tài sn, ma túy… Tng cng công tác kim tra các c s kinh doanh có iu kin có biu hin vi phm pháp lut, không các i
tng núp bóng hot ng gây mt an ninh trt t.
Tip nhn h s cp i GPLX ti bu in vn hóa xã: S GTVT Bc Ninh va phi hp vi Bu in tnh trin khai tip nhn h s
cp GPLX ti các im Bu in vn hóa 6 xã: Vn Ninh, Bình Dng (huyn Gia Bình); Minh Tân, An Thnh (huyn Lng Tài);
Nguyt c, Song Liu (huyn Thun Thành) nhm to thun li, gim chi phí tài chính và thi gian i li cho ngi dân; gim áp lc
áng k ti b phn tip nhn h s i GPLX t ti Trung tâm Hành chính công ca tnh, gim chi phí cho ngân sách Nhà nc.
Báo Giao thông ngày 22/9 có 02 tin:
Húc uôi container, tài x t vong: Khong 0h45 cùng ngày, xe container BKS: 60C – 067.23 do tài x Lã c Mnh iu
khin chy trên xa l Hà Ni hng cu vt tram 2 i ngã t Th c. Trong lúc ang lên dc coca cola (P.Linh Trung, Q.Th c,
TP.HCM) bt ng húc vào uôi xe container BKS: 57M – 2319 do tài x Nguyn Thanh Bình iu khin chy cùng chiu phía
trc. Cú tông khin xe container 57M – 2319 lao v phía trc 20m, cabin container 60C – 067.23 h hng nng, tài x
Mnh b thng mc kt trong cabin c ngi dân a i cp cu nhng t vong sau ó.
Ngi ph n vng vào gm container nguy kch sau va chm: Vào lúc 8h30 ngày 22/9, thi im này, xe container BKS:
51C – 575.64 chy trên QL1 hng v huyn Bình Chánh. n khi r phi vào ng Võ Trn Chí, Q.Bình Tân, TP.HCM thì xy
ra va chm vi xe máy BKS: 98N8 – 5042 do mt ngi ph n iu khin chy cùng chiu. Va chm khin xe máy b y i mt on gn
30m trên ng, h hng nng, ngi ph n vng vào gm xe container. Phát hin v vic, ngi dân hô hoán tài x kp cho phng tin
dng li nên không cán qua ngi nn nhân. Ngi ph n c gii cu a ra ngoài, chuyn vào bnh vin trong tình trng nguy kch.
Cng trên báo này ngày 21/9 a tin: Ô tô bán ti âm xe máy, mt ph n nguy kch: Vào khong 15h30 ngày 21/9, chic
xe ô tô bán ti mang BKS: 37C-091.32 (cha rõ danh tính lái xe) chy theo hng Sân Bay – Vinh. Khi n ngã t giao ct
gia ng V.I Lê Nin và ng Nguyn S Sách, chic xe ô tô bt ng âm trc din vào chic xe máy mang BKS: 37B1-858.90
(cha rõ danh tính lái xe) chy theo hng ngc li. Cú va chm mnh khin ngi ph n iu khin xe máy ngã vng ra ng, c ngi
dân a i cp cu trong tình trng nguy kch. Ti hin trng chic xe máy b h hng nng, chic ô tô b móp phn u.
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