
Diễn tập xử lý sự cố tắc đường trên Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
Thứ hai, 07 Tháng 12 2020 14:14

Theo kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và của Bộ Giao thông vận tải, từ 09h00
đến 11h30 ngày 08/12/2020
, Tổng Công ty VIDIFI sẽ phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát giao thông,
Công an huyện An Lão, Chính quyền địa phương huyện An Lão và các đơn vị cứu hộ, cứu
nạn; Phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập về xử lý sự cố tắc đường theo Phương án tổ chức
giao thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng  nhằm mục tiêu: 

      

  

- Nắm vững lý thuyết, nâng cao kỹ năng về thực hành xử lý sự cố giao thông theo đúng quy
trình, quy định;

  

  

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng xử lý sự cố; chủ động xử lý, giải quyết tốt các
tình huống phát sinh có thể xảy ra, để đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt trên tuyến
đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

  

  

- Đây cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức về công
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tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các
thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra;

  

  

Địa điểm diễn tập: Tại nhánh A – Nút giao QL.10 lý trình Km0 + 050 đường ô tô cao tốc
Hà Nội – Hải Phòng (Km74), thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Lão, thành Phố Hải
Phòng.

  

  

Đề nghị các phương tiện khi lưu thông qua vị trí diễn tập giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ
khoảng cách, không được phép dừng, đỗ, đi vào làn khẩn cấp, tuyệt đối tuân thủ theo hướng
dẫn của lực lượng chức năng.

  

  

Với mong muốn giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông đường bộ, hạn chế tối đa thiệt hại về người
và tài sản cho xã hội do các vụ tai nạn giao thông đường bộ gây ra, VIDIFI rất mong nhận được
sự giúp đỡ của các cơ quan truyền thông đưa tin, tuyên truyền đến các cá nhân, người tham gia
giao thông, các tổ chức có lien quan nhằm ủng hộ, đồng tình để buổi diễn tập thành công tốt
đẹp hiệu quả.

  

  

VIDIFI xin lỗi vì đã làm phiền, xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được được sự hợp tác!
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