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Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 10:29

Hàng chục gánh hàng rong hoạt động sôi nổi, bày bán, vô tư chèo kéo khách hàng ngay trên
mặt đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

      

  

  

Tại khu vực đầu đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua cầu Thanh Trì (Xã Đông Dư, Gia
Lâm, Hà Nội) hiện nay đang bị bủa vây bởi hàng chục gánh hàng ổi tự phát mọc lên.

  

  

Khi đi qua khu vực này nhiều người không khỏi giật mình vì những chiếc xe tải, xe khách sẵn
sàng tạt đầu tấp vào lề và dừng lại ngay giữa đường để mua hàng.
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Tình trạng người dân trèo lên đường cao tốc bày bán hàng rong đã diễn ra từ nhiều năm nay    
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Những người bán hàng rong vô tư ngồi trên mặt đường cao tốc, vẫy khách bất chấp hàng loạtbiển cấm  Suýt ngã vì bị một chiếc xe ôt ô tải tạt đầu để vào mua ổi, anh Quang Huy (người thường xuyênđi qua khu vực này) bức xúc: “Đây là tuyến đường cao tốc, các xe chạy qua đây đi với tốc độ rấtcao thế mà việc buôn bán hàng rong ở đây vẫn diễn ra hàng ngày, tôi đã chứng kiến vài trườnghợp đâm đụng xe rồi xảy ra xô xát chỉ vì lái xe dừng lại giữa đường mua hàng mà không quansát.”    Còn những người bán hàng rong, mặc cho đây là tuyến đường cao tốc, khu vực nghiêm cấmbán hàng với hệ thống biển cấm được cắm dày đặc nhưng chủ nhân của hàng chục gánh hàngrong vẫn ngày ngày vô tư trèo qua dải phân cách, bày bán ổi ngay trên mặt đường.    Chỉ với vài viên gạch để lát nền, một chiếc ô để che mưa nắng, chiếc ghế nhựa để ngồi vàthêm vài sọt đựng ổi là đã thành một gánh hàng rong và người bán hàng đã có thể thoải máingồi vẫy khách.    Cứ cách 7 tới 10m lại có một gánh hàng rong như vậy và kéo dài gần 1km từ khu vực chân cầuThanh Trì cho tới lối dẫn vào đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.    
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Không chỉ có người đi xe máy mà cả người đi ô tô, xe tải vẫn vô tư dừng đỗ mua bán mặc chodòng phương tiện đang chạy với tốc độ cao ùn ùn phía sau    
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Lực lượng cảnh sát trật tự thường xuyên phải có mặt để nhắc nhở thậm chí tịch thu hàng hóacủa các sạp bán rong.    
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Tuy nhiên khi khuất bóng của lực lượng chức năng, tình trạng này lại đâu vào đấy    Khi thấy bóng dáng của lực lượng chức năng, những người này lập tức bê hàng rong chạy xuốngcánh đồng phía dưới chờ đợi lực lượng chức năng đi khỏi thì tình trạng này lại diễn ra như bìnhthường.    Tình trạng hàng rong bủa vây đường cao tốc ngoài hành vi sai phạm của người bán hàng thìcòn là ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân tham gia giao thông vẫn ngang nhiên dừngđỗ trên đường cao tốc để mua bán.    Chính những hành vi này đã tiếp tay cho tình trạng các sạp hàng rong mọc lên ngày một nhiềutại điểm đầu tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.  Nguồn VTC
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