
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phủ Lý, ngày      tháng 01 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện thí điểm giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông bằng Camera trên tuyến đường Biên Hòa và tuyến đường Lê Duẩn 

thuộc địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Luật Giao thông 

đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 

Căn cứ Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020; 

Căn cứ Thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử 

lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, 

Để nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người tham gia 

giao thông trên địa bàn thành phố, ngoài hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông hiện hành, thành phố Phủ Lý thực hiện thí điểm giám sát, 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông bằng Camera trên tuyến 

đường Biên Hòa và tuyến đường Lê Duẩn, 

Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý thông báo: 

1. Thực hiện thí điểm giám sát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông bằng Camera trên tuyến đường Biên Hòa và tuyến đường Lê Duẩn cụ 

thể như sau: 

a. Về phạm vi áp dụng: 

 Trên tuyến đường Biên Hòa: Từ đường ngang đường sắt giao với QL1A 

đến nút giao với đường Lê Lợi (chiều dài 0,9km); 

 Trên tuyến đường Lê Duẩn: Từ nút giao với đường Lê Đức Thọ (tức 

đường vành đai N2) đến nút giao với đường Đinh Tiên Hoàng (chiều dài 2,8km); 

b. Về thời gian: 

 Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định hiện hành, Lực lượng chức 

năng sẽ tiến hành xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 

thông bằng Camera theo quy định ở hai tuyến đường nêu trên kể từ: 07h00’ ngày 

01/3/2021; 

2. Để đảm bảo, tăng cường trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành 

phố, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý yêu cầu người tham gia giao thông nâng 

cao ý thức và tuân thủ Pháp luật về giao thông đường bộ, nghiêm chỉnh chấp hành 
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hệ thống báo hiệu đường bộ trên toàn địa bàn thành phố (bao gồm hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; hệ thống biển báo hiệu, vạch 

sơn kẻ đường, nơi đỗ xe, cọc tiêu, đảo giao thông, dải phân cách, lan can phòng 

hộ, hệ thống gương cầu lồi, khung hạn chế tải trọng và các thiết bị an toàn giao 

thông khác...). 

3. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng thông báo nội dung của thông 

báo này để người dân biết và thực hiện khi tham gia giao thông trên địa bàn của 

thành phố Phủ Lý./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Nam (để b/c); 

- Ban ATGT tỉnh Hà Nam (để b/c); 

- Công an tỉnh Hà Nam (để b/c); 

- Sở GTVT Hà Nam (để b/c); 

- Đài phát thanh và truyền hình Hà Nam; 

- Báo Hà Nam; 

- Đ/c Chủ tịch UBND thành phố (để b/c); 

- Công an thành phố (để phối hợp); 

- Đài Phát thanh thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trung Dũng 
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