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THÔNG BÁO
Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiếm soát - 

xử lý phưong tiện giao thông đưòng bộ trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 03/6/2021, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tinh Bình Thuận xây 
dựng Ke hoạch tuần tra, kiếm soát và xử lý vi phạm của người điều khiển phương 
tiện giao thông, nhất là các phương tiện vận chuyến hành khách trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến trên tuyến Quốc lộ 1A ; từ ngày 07/6/2021 
đến ngày 13/6/2021.

Nội dung thông báo công khai gồm:

1. Đon vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát - xử lý vi phạm
Đội Cảnh sát giao thông số 1 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh 

Bình Thuận.
2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
Trên tuyến Quốc lộ lA (từ K m  1589 đến Km 1658).
3. Loại phưong tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiếm soát, xử lý
- Loại phương tiện: các phương tiện tham gia giao thông, tập trung vào xe ô tô 

khách trong công tác phòng chống Covid-19.
- Hành vi vi phạm: dừng xe đón, trả khách không đúng quy định, chở quá số 

người cho phép, các trang bị, biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và các hành vi khác 
được quy định trong Nghi định 100/2019/NĐ-CP.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch
Từ 06 giờ 00 ngày 07/6/2021 đến 24 giờ 00 ngày 13/6/2021.

Thượng tá Trân Duy Long

 

 


