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Tại trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa diễn ra buổi diễn tập xử lý sự cố các
xe cố tình dừng đỗ tại các làn ETC

  

  

Từ ngày 1/6/2022, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chính thức thí điểm chỉ thu phí không
dừng ETC. Để phòng ngừa các sự cố xảy ra và đảm bảo việc xử lý được thuần thục, cơ quan
chức năng đã diễn tập xử lý sự cố các phương tiện cố tình dừng đỗ gây ùn tắc giao thông tại các
làn thu phí ETC hướng ra tại Trạm thu phí đầu tuyến. 

      

  

5 xe giả định gồm: 4 xe bán tải và 1 ô tô 16 chỗ lần lượt tiến vào các làn thu phí từ số 6 đến số
10.

  

  

Khi đi vào các làn, cả 5 xe cố tình dừng đỗ tại đây, dẫn đến tình trạng ùn tắc, các phương tiện
dán thẻ thu phí không dừng ETC phía sau không di chuyển được, có nguy cơ ùn tắc kéo dài.
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{youtube}https://youtu.be/fRrIsOA9xUI{/youtube}

  

  

Nhân viên thu phí nhanh chóng trao đổi với các lái xe, qua đó nắm bắt tình hình: 1 lái xe thông
báo hết tiền, nhân viên thu phí hướng dẫn lái xe nạp tiền hoặc thanh toán tiền mặt để cho xe
qua trạm thu phí nhưng lái xe không hợp tác.

  

  

2 xe còn lại đóng cửa kính, không giao tiếp với thu phí. Qua đánh giá sơ bộ, cả 5 xe cố tình
dừng đỗ, nhân viên thu phí báo cáo tổ trưởng thu phí, đề xuất hướng giải quyết.
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Khi xảy ra sự cố, trạm thu phí chuyển trạng thái từ thu phí không dừng ETC sang thu phí mộtdừng MTC    Nhận thông tin, tổ trưởng thu phí chỉ đạo các nhân viên phân làn phong tỏa các làn có xe cốtình dừng đỗ, phân làn các xe đang dừng chờ di chuyển sang làn thu phí một dừng MTC và lànxử lý sự cố. Đồng thời, nhân viên các làn thu phí không dừng ETC cũng nhận lệnh đóng làn vàtoàn trạm thu phí kích hoạt hệ thống thu phí một dừng MTC cho các xe khác di chuyển quatrạm.    Lúc này, Giám sát hậu kiểm Trung tâm sau khi tiếp nhận thông tin đã thông báo tới tất cả cáctrạm thu phí trên tuyến về tình hình sự cố tại Trạm thu phí đầu tuyến và yêu cầu các trạm thuphí phối hợp điều tiết giao thông.    Sau khi nhận được thông báo từ lãnh đạo Trạm thu phí đầu tuyến, Cục CSGT (C08), công anhuyện Văn Giang, công an xã Tân Tiến nhanh chóng bố trí lực lượng tiếp cận hiện trường đảmbảo ATGT, ANTT khu vực trạm thu phí.    Đồng thời, thuyết phục lái xe di chuyển ra khỏi làn thu phí chấp hành nghiêm Luật Giao thôngđường bộ.    
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Lái xe "chây ì" không hợp tác, vẫn dừng đỗ tại làn thu phí ETC cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dù được thuyết phục, bị lực lượng chức năng dùng xe cứu hộ kéo phương tiện ra khỏi làn    Sau khi 3 trong số 5 xe đã được lực lượng chức năng thuyết phục thành công và chủ động đưaxe ra khỏi làn thu phí số 8,9,10, vẫn còn 2 xe ở làn số 6 và 7, chủ phương tiện cố tình dừng đỗ,không hợp tác. Và chiếc Ford Ranger BKS 29H - 231.27 là một trong 2 chiếc xe này.    Lực lượng chức năng sau đó đã yêu cầu tài xế rời khỏi xe để thực hiện niêm phong tài sản. Saukhi lập biên bản và niêm phong 2 phương tiện tại làn số 6 và 7, lực lượng chức năng đề nghịlãnh đạo Trạm thực hiện cẩu kéo xe ra khỏi làn thu phí và lực lượng CSGT thực hiện xử phạttheo quy định.    Ngay khi thống nhất phương án, 2 chiếc xe cứu hộ được hướng dẫn di chuyển qua trạm để cẩukéo những xe này ra khỏi làn thu phí.    Sau khi đưa được 2 phương tiện cố tình dừng đỗ ra khỏi trạm, hai làn 6 và 7 được dỡ bỏ phongtỏa, phân làn giao thông các xe đang dừng chờ về các làn thu phí tự động ETC.    Kết thúc xử lý sự cố, trạm thu phí đầu tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được hoạt động bìnhthường trở lại bằng hình thức thu phí tự động.    Theo Trần Duy - Yến Chi  Nguồn Báo Giao thông
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