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Ngày 11.12, tại trụ sở Công an tỉnh, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt
Nam (VIDIFI) và Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức ký Quy chế phối hợp bảo đảm công tác
ATGT, an ninh trật tự và bảo vệ kết cấu hạ tầng trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
(đoạn qua tỉnh Hưng Yên).

      

  

  

Dự lễ ký có Đại tá Đào Hữu Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Đại tá Phạm Đăng
Khoa, Phó giám đốc công an tỉnh; ông Phạm Văn Bổn, Phó Tổng giám đốc TCT VIDIFI, ông
Trần Anh Tú giám đốc ban QLKT đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cùng các đồng chí đại
diện các phòng, ban của TCT Vidifi và các đồng chí lãnh đạo UBND, công an các huyện: Văn
Giang, Yên Mỹ, Ân Thi, Khoái Châu. Các đồng chí CSGT thuộc Cục Cảnh sát GT bộ Công an
hiện đang làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến; các đồng chí lãnh đạo các
phòng nghiệp vụ thuộc công an tỉnh Hưng Yên.

  

  

Ngày 5-12 vừa qua, Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính
phủ phát lệnh chính thức thông xe toàn tuyến. Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản công
trình đường cao tốc trong quá trình vận hành, khai thác Tổng Công ty Vidifi rất cần sự ủng hộ,
chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo các huyện có tuyến đường đi qua; sự phối hợp
chặt chẽ, thống nhất của các lực lượng chức năng của các cơ quan liên quan, đặc biệt là lực
lượng Công an.
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  Lễ ký quy chế phối hợp (Ảnh: Lê Hoàng Tú)    Theo đó, ngày 11/12 Tổng Công ty VIDIFI phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức kýQuy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạnqua tỉnh Hưng Yên), nhằm trao đổi thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo đảm anninh, trật tự, trật tự ATGT; phối hợp phòng, chống tội phạm; bảo vệ tài sản, kết cấu hạ tầng giaothông; cứu nạn, cứu hộ; khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố ùn tắc giao thông… trên tuyếnđường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên.    Để thực hiện quy chế đạt hiệu quả, 2 bên tổ chức thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế.          Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là   dự án giao thông trọng điểm quốc gia, tuyến đường được thiết kế theo tiêu   chuẩn đường quốc tế loại A với chiều dài trên 105km, điểm đầu là vành đai 3 -   Tp Hà Nội, điểm cuối là đập Đình Vũ – Tp Hải Phòng. Trong đó có 27km  đi qua địa bàn Tỉnh Hưng Yên thuộc các   Huyện Văn Giang, Yên Mỹ, Ân Thi và Khoái Châu        Vannt
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