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Camera giám sát ???c l?p t?i các ?i?m nóng giao thông nh?m giúp c? quan ch?c n?ng quan sát k?p th?i tình tr?ng l?u thông c?a các ph??ng
ti?n; qua ?ó giúp l?c l??ng C?nh sát giao thông ?i?u ti?t, phân lu?ng k?p th?i h?n ch? ùn t?c giao thông, nh?t là gi? cao ?i?m.

C? th?, 13 camera ???c l?p t?i nút giao ngã sáu Nguy?n Thái S?n; các giao l?: Hoàng Minh Giám – H?ng Hà, xa l? Hà N?i – Võ V?n Ngân, xa l?
Hà N?i – Tây Hòa, Nguy?n Th? Th?p – Nguy?n H?u Th?, Tr??ng Chinh – Âu C?, Phan Thúc Duy?n – Phan ?ình Giót.

Theo báo cáo c?a S? GTVT TP, hi?n trên ??a bàn thành ph? t?n t?i 24 ?i?m nóng v? nguy c? ùn t?c giao thông trong gi? cao ?i?m

Trung tâm Qu?n lý ?i?u hành ???ng h?m sông Sài Gòn v?a ?? xu?t S? Giao thông v?n t?i TPHCM ch?p thu?n d? án g?n 13 camera giám sát t?i
7 khu v?c có tình hình giao thông ph?c t?p trên ??a bàn thành ph?, v?i kinh phí 2,8 t? ??ng. N?u ???c ch?p thu?n, vi?c l?p ??t camera s? hoàn
thành trong n?m 2015.

Theo Trung tâm Qu?n lý ?i?u hành ???ng h?m sông Sài Gòn, vi?c ??u t? l?p camera là h?t s?c c?n thi?t. Camera s? giúp c? quan ch?c n?ng
quan sát k?p th?i, rõ ràng tình hình giao thông, các s? c?, tai n?n giao thông ?? ph?i h?p v?i l?c l??ng ch?c n?ng x? lý; ph?c v? công tác ph?i h?p
??m b?o tr?t t? an toàn giao thông và x? lý các vi ph?m v? an ninh tr?t t?...
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