
Hội nghị triển khai mô hình liên kết bảo đảm ANTT và TTATGT giữa VIDIFI với 06 xã thuộc huyện An Lão
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2016 09:15

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam
(VIDIFI) và Công an thành phố Hải Phòng, thực hiện đề án tăng cường công tác tuyên truyền
pháp luật an toàn giao thông trên đường bộ cao tốc của Bộ GTVT,      với mục đích nâng cao
nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và bảo vệ tài
sản trên tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, sáng ngày 30/11/2016, VIDIFI cùng UBND
huyện An Lão tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và
trật tự an toàn giao thông (TTATGT) giữa Ban quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải
Phòng với 6 xã thuộc huyện An Lão”; ký kết giao ước thi đua bảo đảm ANTT và TTATGT trên
đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

  

  

  

Tới dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Mợi - Ủy viên ban thường vụ thành ủy TP Hải Phòng, Chủ
tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc công
an thành phố Hải Phòng; đại diện Tổng cục đường bộ Việt Nam; ông Trần Anh Tú – Phó Tổng
Giám Đốc VIDIFI; đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông; đại diện UBND các xã và đại điện
các tổ chức chính trị, trường học... của Huyện An Lão.
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Lãnh đạo 6 xã của huyện An Lão ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng    Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua 6 xã thuộc huyện An Lão gồm: An Thái, Mỹ Đức,An Thắng, Tân Viên, Quốc Tuấn và Quang Trung. Thời gian qua, huyện tích cực phối hợp vớiđơn vị chủ quản bảo đảm ANTT, TTATGT tại khu vực tuyến đường đi qua. Tuy nhiên, hiện nay,tại 6 xã vẫn còn các hành vi như: ném đá và các vật cứng từ trên cầu vượt xuống hay từ ngoàiđường dân sinh vào đường cao tốc, trộm cắp thiết bị trên đường, cắt phá hàng rào B40, tập kếtbãi cát, đào bới đất đá, trồng cây hoa màu, chăn thả gia súc, gia cầm trong hành lang bảo vệđường cao tốc. Người dân và thanh thiếu niên, học sinh dừng đỗ phương tiện trên các cầu vượtđường cao tốc làm cản trở các phương tiện tham gia giao thông trên cầu vượt.    
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Cầu vượt trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng     Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy An Lão đã ban hành Chỉ thị về việcxây dựng mô hình liên kết bảo đảm ANTT và TTATGT giữa Ban quản lý khai thác đường ô tôcao tốc Hà Nội - Hải Phòng với 6 xã thuộc huyện An Lão. Theo đó, huyện triển khai kế hoạchxây dựng mô hình, thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế phối hợp và thực hiện mô hìnhliên kết.    
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Hội nghị với sự tham gia 6 xã có đường cao tốc đi qua và đại diện UBND các xã và đại điện các tổ chức chính trị, trường học... của Huyện An Lão    Tại hội nghị, 6 xã có đường cao tốc đi qua và đại diện Ban quản lý khai thác đường cao tốc HàNội – Hải Phòng đã ký giao ước thi đua, thực hiện mô hình liên kết đảm bảo an toàn giao thông,an ninh trật tự và bảo vệ tài sản trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.    

 4 / 5



Hội nghị triển khai mô hình liên kết bảo đảm ANTT và TTATGT giữa VIDIFI với 06 xã thuộc huyện An Lão
Thứ bảy, 03 Tháng 12 2016 09:15

Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng     Tin, ảnh: Nguyễn Thành Trung - VIDIFI
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