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CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THổNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phức

SỐ:T'M /TB-PC08 Bình Thuận, ngày 10 tháng 6 năm 2021

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

xử lý phương tiện giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 1A

Ngày 10/6/2021, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận xây 
dựng Ke hoạch tuần tra, kiếm soát và xử lý vi phạm của người điều khiển phương 
tiện giao thông trên tuyến trên tuyến Quốc lộ 1A; từ ngày 14/6/2021 đến ngày 
20/6/2021.

Nội dung thông báo công khai gồm:
1. Đơn 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 1A (từ Km 1589+340 đến Kml658).
3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý
- Loại phương tiện: xe ôtô khách; xe container; xe ô tô con; xe ô tô tải...
- Hành vi vi phạm: vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ; đi không đúng 

phần đường, làn đường; đi ngược chiều đường; tránh, vượt không đúng quy định; 
dừng, đỗ và đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; 
chở hàng quá khổ, quá tải, rơi vãi; xử lý hành vi không nhường đường cho xe được 
quyền ưu tiên; không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe hét niên hạn sử dụng, hết hạn 
đăng kiêm; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định; 
vi phạm các quy định về môi trường; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu 
lệnh dừng xe... và các hành vi vi phạm khác được quy định trong Nghị định 100/2019^T)-CP.

4. Thòi gian thực hiện kế hoạch
Từ 00 giờ 00 ngày 14/6/2021 đến 24 giờ 00 ngày 20/6/2021

Thượng tá Trần Duy Long

 

 


