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Bình Thuận, ngày 16 tháng 7 năm 2021

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

Ngày 16/7/2021, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận ban 
hành Kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A (từ Km 1658+180 đến 
Kml725+250; từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021). 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 2 - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Thuận.

2. Tuyến đuờng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: tuyến Quốc lộ 1A từ Km 
1658+180 đến Kml725+250.

3. Loại phuơng 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, xe mô 

tô, xe máy...
- Hành vi vi phạm: Xử lý nghiêm các vi phạm chở hàng quá tải trọng thiết kế 

của xe; quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường; vi phạm về kích thước 
thùng xe; chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có bạt che 
đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi...; vi phạm về nồng độ cồn, ma 
túy, chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều đường; 
tránh, vượt không đúng quy định; lạng lách, đánh võng; hiệu lệnh dừng xe; không 
đội mũ bảo hiểm theo quy định; chở quá số người; dừng, đỗ và đón trả khách không 
đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; không đảm bảo an toàn kỹ thuật, xe 
hết niên hạn sử dụng, hét hạn đăng’kiểm...; không có giấy phép lái xe hoặc giấy 
phép lái xe không đúng quy định; không chấp hành tín hiệu giao thông, hiệu lệnh 
dừng xe...; Phối hợp ngăn chặn, xử lý các vụ tụ tập đông người ... trái pháp luật; 
Các trường hợp ô tô vận chuyển hành khách vi phạm các quy định về phòng, chống 
dịch covid-19.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021./.
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