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CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: ì  S3 /TB-PC08 Bĩnh Thuận, ngày 08 thảng 06 năm 2021

THÕNG BAO
Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 08/06/2021, Phòng CSGT - Công an tình Bình Thuận ban hành kế 
hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (Từ Km 1770 734 đến K1T1Ỉ725 T 
từ ngày 10/06/2021 đến ngày 16/06/2021). Nội dung thông báo công khai gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Trạm Cảnh sát 
giao thông Hàm Tân - Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Thuận.

2. Tuyên đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: tuyến Quốc lộ 1A từ Km 
177O'r734 đến Kml725+25().

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: xe ôtô con, xe ô tô khách ( ô tô kinh doanh vận tải hành 
khách).

Hành vi vi phạm: Vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: hành 
khách không đeo khâu trang, không bổ trí dung dịch sát khuẩn tay cho hành khách, 
chở quá 50% số lượng hành khách thèo so ghế, không bố trí giãn cách giữa mỗi 
hành khách.... Xử lý nghiêm các trường họp dừng, đỗ đón khách sai quy định trong 
mùa dịch; đưa, đón người về từ vùng dịch về địa phương.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: từ 06 giờ 00 ngày 10/06/2021 đến 18 giờ 00 
ngày 16/06/2021/^
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