
 

 

 

 

 

 

Mẩu số 01
Ban hành kèm theo Thông tư 

Số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020

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

Số:W /TB -PC 08 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, kiểm soát và xử lý vi phạm của người điều khiến phương 
tiện giao thông, nhất là các phương tiện vận chuyển hành khách trong thời gian 
phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến trên tuyến Quốc lộ 1A ; từ ngày 14/6/2021 
đến ngày 20/6/2021.

Nội dung thông báo công khai gôm:

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 1A (từKm 1589 đến Km 1658).
3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiếm soát, xủ’ 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 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

4. Thòi gian thực hiện kế hoạch
Từ 06 giờ 00 ngày 14/6/2021 đến 24 giờ 00 ngày 20/6/2021

. TRƯỞNG PHÒNG
ƯỞNG PHÒNG

A

Thương tá Trân Duy Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


