
Ký Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đoạn qua tp Hải Phòng)
Thứ năm, 02 Tháng 7 2015 16:51

Sáng ngày 24-6, tại Hải Phòng. Tổng công ty phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính việt Nam
(VIDIFI) và Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh
trật tự trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua Thành phố Hải Phòng).

      

  

  

Dự lễ ký có Đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn
Bình Kiên, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố; ông Đặng Văn Tâm, Phó Tổng giám
đốc TCT VIDIFI và lãnh đạo sở cảnh sát PCCC, cùng các đồng chí lãnh đạo công an các quận
Hải An, Dương Kinh, các huyện Kiến Thụy, An Lão. Các đồng chí CGST thuộc Cục Cảnh sát
GT bộ Công an hiện đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn tuyến 22.7km
đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

  

  

Ngày 20-6 vừa qua, 22,7km đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ
10 đến nút giao đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng đã chính thức
được đưa vào khai thác. Trước đó, ngày 27/5, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã cho phép
VIDIFI được khai thác tạm 22,7km qua thành phố Hải Phòng và tiến hành thu phí đoạn tuyến
này từ ngày 1/6, tính theo số kilômét thực tế mà xe lưu thông. Sau gần 1 tháng đưa vào vận
hành đã có khoảng 500 lượt xe/ngày lưu thông trên đoạn tuyến, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao
thông.
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Lễ ký quy chế phối hợp (Ảnh: Lê Hoàng Tú)

  

  

Theo đó, ngày 24/6 Tổng Công ty VIDIFI phối hợp cùng Công an thành phố Hải Phòng tổ chức
ký Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn
qua Thành phố Hải Phòng), nhằm trao đổi thông tin, tài liệu cần thiết giữa 2 bên VIDIFI và Công
an thành phố Hải Phòng để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hành vi
xâm hại đến an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, xử lý tai nạn giao thông, cứu nạn cứu hộ, khắc phục
thiên tai, lũ lụt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ trên tuyến đường ô tô
cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua thành phố Hải Phòng.
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Đại tá Nguyễn Trọng Phượng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Lê Hoàng Tú)

  

  

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Trọng Phượng yêu cầu công an các đơn vị nghiệp vụ và
công an các quận, huyện có đường cao tốc chạy qua tổ chức quán triệt quy chế phối hợp tới
từng cán bộ cảnh sát; chủ động tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương triển khai biện
pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm
bảo ANTT-TATGT, bảo vệ cơ sở vật chất của đường cao tốc. Giúp đỡ VIDIFI thực hiện tốt công
tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua thành
phố Hải Phòng.
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Lễ ký quy chế phối hợp (Ảnh: Lê Hoàng Tú)  Vânnt
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