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Một tài xế điều khiển xe ôtô tải đã cố tình quay đầu xe và lùi ngược chiều phương tiện khi đang
chạy trên đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã bị xử lý nghiêm vi phạm.

      

  

  

Qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, Trung tâm điều hành của Công ty TNHH MTV
quản lý và khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (Tổng công ty Phát triển hạ tầng và
Đầu tư tài chính Việt Nam-VIDIFI) đã phát hiện và ghi lại hình ảnh một tài xế điều khiển xe ôtô
tải tải đi quay đầu và sau đó lùi nguy hiểm trên cao tốc.

  

  

  

Cụ thể, vào hồi 04 giờ 36 phút ngày 23/7, lái xe ôtô Nguyễn.V.Th, sinh ngày 16/4/1980, địa chỉ
Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội đã điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 29H-355.00 đi ngược chiều
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từ Km27 về Km24 chiều Hải Phòng về Hà Nội, sau đó đi lùi từ Km24 về Km21+600 hướng Hải
Phòng-Hà Nội.

  

  

  

Khi lùi tới cầu vượt Quốc lộ 39, xe đi đúng chiều từ cầu vượt đến Km19 thì quay đầu đi ngược
chiều từ Km19 đến Km21+030, sau đó đi lùi từ Km21+030 về nút giao Quốc lộ 39 hướng Hà
Nội-Hải Phòng (nút giao với trạm thu phí Quốc lộ 39-Hưng Yên), thuộc địa phận xã Lý Thường
Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
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Tài xế xe ô tô tải cố tình quay đầu sau đó lùi ngược chiều trên Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật      “Hành vi đi ngược chiều và đi lùi trên đường cao tốc là vô cùng nguy hiểm cho chính xe vi phạmvà các phương tiện khác lưu thông trên tuyến,” lãnh đạo lãnh đạo Trung tâm điều hành củaCông ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên quản lý và khai thác đường ôtô cao tốc HàNội-Hải Phòng khẳng định.      Ngay sau đó, đơn vị quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã phối hợp với Đội2, Phòng 8, Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử lý tài xế xe tải theo quy định.      Căn cứ Điểm a, Khoản 8, Điều 5, Mục 1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm giaothông đường bộ và đường sắt, hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xetrên đường cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép láixe từ 5-7 tháng.      Đối với trường hợp này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản xử phạt 17 triệuđồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng.      Trong thời gian vừa qua, trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng có nhiều trường hợp tài xế lái ôtôdừng đỗ xe, đi lùi, đi ngược chiều đều đã bị xử phạt.      Hệ thống quản lý giao thông thông minh dọc tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng được bố trí hệthống camera quan sát gồm 58 camera tự động quay quét có bán kính quan sát trên 1km, cóthể phóng to 32 lần, với khoảng cách trung bình khoảng 2km/camera giúp quan sát các hoạtđộng trên đường cao tốc từ Trung tâm điều hành tuyến đường.      
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Trung tâm điều hành Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (VIDIFI)   Thông qua hệ thống này, các nhân viên vận hành kịp thời phát hiện các hiện tượng bấtthường, những tình huống giao thông trên cao tốc, các hành vi mất an toàn giao thông như xekhách dừng đỗ trên đường, các xe đi ngược chiều… để có phương án xử lý kịp thời hướng dẫn,hỗ trợ người tham gia giao thông, điều độ lực lượng tuần đường phong tỏa, đảm bảo an toàngiao thông./.
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