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Ngày 26/12/2018, Công an tỉnh Hải Dương và Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài
chính Việt Nam (VIDIFI) đã sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải phòng, đoạn qua Tỉnh Hải Dương.      

  

  

Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua địa bàn của tỉnh Hải Dương với tổng chiều dài
khoảng 40Km qua địa bàn 4 huyện gồm: Bình Giang (12Km), Gia Lộc (9,7Km), Tứ Kỳ
(10,9Km), Thanh Hà (8Km): Hệ thống kết cấu hạ tầng đường cao tốc qua tỉnh Hải Dương bao
gồm có 6 cầu vượt ngang đường cao tốc, 46 cống chui dân sinh, 1 nút giao và 1 trạm thu phí
nằm trên địa bàn xã Toàn Thắng - huyện Gia Lộc (Km 49+500), 2 trạm dịch vụ đường cao tốc
thuộc địa bàn các xã Hoàng Diệu, Gia Lương, Gia Khánh huyện Gia Lộc (Km53) và hệ thống
đường gom dân sinh. Từ khi đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn thành đi vào khai
thác, sử dụng, tỉnh Hải Dương đã đầu tư, xây dựng kết nối các trục giao thông vào đường cao
tốc, tạo đà phát triển về mọi mặt cho địa phương, hình thành trong tương lai hệ thống đô thị
phía nam tỉnh và hệ thống các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ…góp phần phát triển kinh tế,
văn hóa xã hội của tỉnh, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được
giữ vững.

  

  

 1 / 4



Sơ kết 3 năm phối hợp đảm bảo an ninh trật tự đường cao tốc Hà Nội - Hải phòng, đoạn qua Tỉnh Hải Dương
Thứ sáu, 28 Tháng 12 2018 16:07

PTGĐ. Trần Anh Tú phát biểu tại Hội nghị    Công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ tài sản trên tuyến cao tốc đã được VIDIFI, Công an tỉnh vàcác đơn vị thành viên của hai cơ quan phối hợp thực hiện hiệu quả. Các hành vi vi phạm phápluật xảy ra trên tuyến đều được thông tin kịp thời, xử lý đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên,trong thời gian qua, các đơn vị chức năng của hai bên đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm phápluật làm ảnh hưởng đến việc vận hành, bảo đảm an toàn lưu thông của cao tốc, tập trung vàomột số hành vi như: ném đá, trộm cắp tài sản là thiết bị bảo vệ an toàn đường cao tốc, cắt pháhàng rào B40, mở lối đi trái phép, đào bới đất đá, trồng cây hoa màu, chăn thả gia xúc, gia cầm;đổ, đốt rác thải công nghiệp, sinh hoạt trong hành lang an toàn đường cao tốc. Đây cũng lànhững vấn đề được trao đổi, thảo luận, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tácphối hợp và đảm bảo hơn nữa tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội –Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hải Dương trong thời gian tới.  Video Hội nghị  {youtube}https://youtu.be/21Y2t3G-9Zo{/youtube}    
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  Vannt tổng hợp
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