Sáng 5.8, Công an TP.à Nng cho bit ch trong 3 ngày ã phát hin, thu hi hn 1.000 giy i ng b cp và s dng trái
quy nh vt cht kim dch Covid-19 trong giai on áp dng giãn cách xã hi tng cng.

Trm Cnh sát giao thông Hòa Hi tch thu 9 giy i ng ký khng, không có ni dung thông tin ngi c cp
NH: NGUYN TÚ
Theo thng kê, ch t ngày 2 n ngày 4.8, các cht kim soát ã phát hin, x lý 320 v/320 ngi vi phm ra ng trong
trng hp không cn thit, không có giy i ng, vi phm ch th giãn cách xã hi toàn TP.à Nng, x lý hành chính 11
v.
Ngoài ra, ni cm tình trng cp và s dng giy i ng tùy tin. Các cht kim tra, phát hin 1.045 trng hp sai phm, tch
thu s giy i ng này và yêu cu ngi dân quay tr v.
n c, sáng 4.8 ti cht kim soát s 10 P.Hòa Hi (Q.Ng Hành Sn), Trm Cnh sát giao thông ca ô Hòa Hi (Phòng
Cnh sát giao thông Công an TP.à Nng) phát hin nhân viên Công ty TNHH Vn ti Dch v và thng mi Hoàng c
(lô 48 B2 Khu ô th Phc Lý, P.Hòa An, Q.Cm L) mang theo 9 giy i ng ký khng.
9 giy i ng này do Giám c Nguyn Hu c ký, óng du công ty ngày 1.8 nhng trng toàn b thông tin.
Trc ó, UBND Q.Cm L cng x pht 22,5 triu ng i vi Hp tác xã (HTX) Kinh doanh vn ti AHP – chi nhánh à Nng
(30 Phm Ngc Thch, Q.Hi Châu) và lái xe ca HTX v hành vi ký khng 7 giy i ng phát cho… hàng xóm.
T êm 31.7, Công an TP.à Nng ã trin khai 384 cht phong ta, trong ó có 153 cht ni thành, lp 128 t tun tra thc
hin giãn cách xã hi.

i tá Trn ình Chung, Phó giám c Công an TP.à Nng, cho bit nhng ngày qua, qua kim soát giy i ng ã phát
hin rt nhiu vi phm nên phi kim tra cht ch. Lc lng chc nng không ch nhc nh mà còn x lý nghiêm khc các cá
nhân, doanh nghip rn e trên tinh thn úng lut, tránh x lý sai dn n khiu ni.
Din bin phát sinh v vic cp giy i ng sai i tng, sai thm quyn... ã khin chính quyn TP.à Nng ban hành mu giy i
ng mi, áp dng t ngày mai 6.8 (Thanh Niên ã thông tin).
Theo "Trang thông tin in t CATP à Nng"

