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Báo CAND ngày 14/10 a 01 tin: CSGT tóm gn cp ôi cp tài sn ca ngi khuyt tt bán vé s: khong 12h ngày 14/10
anh Trn Thành (27 tui, trú phng Hng Long, TP Hu) ang ngi xe ln i bán vé s do trên ng Lê Dun, phng Phú Thun thì
bt ng b Linh và Long áp sát cp git tài sn. Nghe ting tri hô, 2 CSGT thuc i CSGT Công an TP Hu ang làm nhim v
TTKS trên tuyn ng ã dùng môtô c chng truy ui và khng ch bt gi 2 tên cp cùng tang vt. Hin ã bàn giao 2 i tng Linh
và Long cho Công an phng Phú Thun iu tra làm rõ hành vi cp git tài sn.
Báo CAND ngày 15/10 a 01 tin: 1.000 CSGT tuyên thê m bo TTATGT phc v APEC: Sáng 15-10 ti à Nng, Cc
CSGT Bô Công an ã t chc l ra quân m bo TTATGT phc v Tun l Cp cao APEC nm 2017. D l xut quân có Thng
tng Bùi Vn Nam, y viên Trung ng ng, Th trng B Công an, Trng Tiu ban ANTT APEC 2017; ông Nguyn Ngc Tun,
Phó Ch tch UBND TP à Nng; Thiu tng Trn Sn Hà, Cc trng Cc CSGT cùng gn 1.000 CBCS ca Cc CSGT và 63
tnh thành trong c nc v à Nng tham gia bo m ATGT, bo v ANTT phc v cho s kin quan trng này.
Báo Giao thông ngày 15/10 a 01 tin: Hà Ni: B cnh sát tóm, 8X mang ma túy hung hãn chng i: T công tác Y7
trong khi làm nhim v trên ng Lc Long Quân giao vi Trích Sài (phng Bi, Tây H, Hà Ni) thì phát hin Trn Hoàng Trìu
(SN 1988, HKTT Kin Xng, Thái Bình) iu khin mô tô BKS 17K1-38.xx có biu hin nghi vn nên yêu cu dng xe. Tuy
nhiên, Trìu ã không chp hành mà quay u b chy nhng b cnh sát khng ch bt gi ngay sau ó. Tin hành kim tra ti v trí
hc di tay lái có bao thuc lá, bên trong cha 01 gói nilon bc tinh th màu trng", i uý Cng k li. Cng theo i úy Cng, ngay
sau ó, T Y7 ã bàn giao i tng Trìu cùng toàn b tang vt cho công an phng Bi tip tc iu tra làm rõ.
Báo giao thông ngày 16/10 a 06 tin: Leo tng, vt l cu dân: Trong khi ang s tán các h dân thì i úy Nguyn Ngc
Minh, i trng i CSGT - trt t - c ng TX Ngha L (Yên Bái) nghe thy ting ngi kêu cu 2 ngôi nhà nc ã ngp n 2/3 tng rào i
úy Minh ã hô mi ngi bình tnh, m ht ca phía sau ra cùng lc lng chc nng phá các tng rào gi cu, c 2 nhà có tng cng
5 ngi già và tr em. Khi thy lc lng chc nng ti cu, ai cng vui mng bt khóc. Sau ó, các cán b, chin s i CSGT - trt t - c
ng TX Ngha L li tt t i s tán ngi dân các khu vc khác.
Lái xe b hàng ngàn bng lái, trn np pht: CSGT các a phng ang phi bt c d lu gi hàng ngàn giy phép lái xe do các
lái xe vi phm giao thông không n óng pht nhn li. Nhiu ý kin cho rng, vic thiu liên kt thông tin gia các c quan chc
nng ã dn n tình trng lng lo trong qun lý. Mt lãnh o i Tuyên truyn, iu tra gii quyt TNGT, Phòng CSGT Công an TP
Hà Ni xut, cn phi sit cht li khâu t chc thi, sát hch, cp GPLX. Bên cnh ó, ng b hóa c s d liu trong vic qun lý các trng
hp vi phm TTATGT. C quan chc nng sm a ra quy nh có tính rn e i vi các trng hp khai báo gian di trong quá trình
làm th tc xin cp li GPLX.
Khi t tài x xe khách gây tai nn khin 12 ngi thng vong: Ngày 13/10, C quan CST Công an qun Ô Môn (TP Cn
Th) ã tng t quyt nh khi t v án, khi t b can và lnh bt tm giam 3 tháng i vi Hunh Ngc Tân (44 tui, ng Tht Nt) iu tra v
hành vi "Vi phm các quy nh v iu khin phng tin giao thông ng b". Tân là tài x xe khách gây ra v TNGT nghiêm trng
trên QL91 làm 12 ngi thng vong vào ngày 6/10.
Va chm vi xe container, mt ph n t vong: Ngày 15/10, ti khu vc ng Võ Nguyên Giáp giao nhau vi ng Nguyn Vn
Linh thuc a phn phng Kênh Dng, qun Lê Chân, TP Hi Phòng, xe container BKS: 15C-147.75 kéo theo rmóc
mang BKS: 15R-108.26, ang di chuyn theo hng t Cu Rào 2 ra ng Nguyn Vn Linh, ti on trc ca hàng ca Công ty Ca
cun Vinh Quang s 393 ng Nguyn Vn Linh thì bt ng va chm vi xe máy BKS: 16N6-5009 do mt ngi ph n iu khin, chy
cùng chiu. Hu qu, v va chm khin ngi ph n t vong sau ó ti bnh vin. Nn nhân c xác nh là ch Nguyn Th L (SN 1979,
trú ti phng Hng o, qun Dng Kinh, TP. Hi Phòng).
Húc uôi container, nam thanh niên t vong ti ch: Sáng 15/10, xe máy mang BKS: 55X7 - 6400 do nam thanh
niên (khong 30 tui) iu khin chy trong làn ng ô tô trên xa l Hà Ni hng t cu ng Nai v ngã t Th c ã bt ng húc thng vào
uôi xe container mang BKS: 51C - 415.50, ang dng sa cha. Cú va chm mnh khin nam thanh niên ngã xung ng t
vong ti ch. Ti hin trng u chic xe máy dính cht vào uôi xe container, nhiu mnh v vng tung tóe trên ng.
T vong trên ng cp cu sau khi b xe ben cán: Khong 14h45 chiu 13/10, khi xe máy mang BKS: 66H4 - 5780 do
ngi àn ông (hn 50 tui, cha rõ danh tính) lu thông trên ng Nguyn Th nh hng t cng Cát Lái ra ng Mai Chí Th. Khi n

vòng xoay M Thy (phng Cát Lái, qun 2, TP.HCM) xy ra va chm vi xe ben mang BKS:60C-186.15 chy cùng chiu.
Cú va chm làm ngi àn ông ngã xung ng b bánh xe ben cán qua và t vong trên ng i cp cu.
Báo Thanh niên ngày 15/10 a 01 tin: Hc sinh chy xe máy ch 3, 2 em t vong: Chiu 12.10, anh Lý Tiu Bình (41
tui, ng Sóc Trng) iu khin xe ti BS 83C - 012.16 lu thông trên QL1A, khi n p Trà Ban 2, xã Châu Hng, H.Vnh Li thì
va chm vi xe máy BS 94AC - 012.23 do ào Thanh Phát (15 tui, hc sinh lp 10 Trng THPT Lê Vn u, H.Vnh Li) cm
lái, phía sau ch em rut là ào Thanh Trin (9 tui) và Cao c Huy (10 tui) i chiu ngc li. Tai nn làm Phát và Huy t vong,
Trin trng thng.
Theo "Cng thông tin in t Cc Cnh sát giao thông"

