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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ 

về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông 

giai đoạn 2019 - 2021; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều 

hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính” (sau đây 

gọi là Đề án) với những nội dung chính sau đây: 

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU  

1. Quan điểm  

a) Đầu tư đồng bộ, hiện đại để kết nối, chia sẻ dữ liệu (có thể sử dụng chung, 

phù hợp với mục tiêu và là tiêu chí quan trọng để xây dựng thành phố thông minh); 

bảo đảm yêu cầu mở, đáp ứng nhu cầu nâng cấp, mở rộng khi cần thiết. 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý, minh 

bạch số liệu, phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chương trình cải 

cách hành chính Nhà nước. 

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về an ninh, trật tự, đồng bộ cơ sở dữ liệu 

dùng chung giữa ngành Công an và ngành Giao thông vận tải (dữ liệu đăng ký, 
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đăng kiểm, giấy phép lái xe, mã số định danh cá nhân.…); vận hành bảo đảm 

đúng quy định và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

d) Ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát của thành phố Hà Nội và Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

đ) Đối với các tuyến cao tốc xây dựng mới, hệ thống camera phải được 

thiết kế, xây dựng đồng bộ trước khi đưa tuyến đường đi vào hoạt động, liên 

thông dữ liệu để dùng chung cho cả việc theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý 

đường bộ và phục vụ phát hiện vi phạm, tội phạm trên tuyến của lực lượng Công 

an nhân dân. 

2. Mục tiêu tổng quát 

a) Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy giao thông, xây dựng hệ thống 

quản lý điều hành, kết nối các hệ thống camera giám sát phục vụ an ninh trật tự 

và xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc. 

b) Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, 

chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành 

chính; trong đó có loại thông tin, dữ liệu thu thập, khả năng kết nối, chia sẻ, liên 

thông, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu dùng chung…  

c) Xây dựng hành lang pháp lý trong việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao 

thông đường bộ qua hình ảnh. 

3. Mục tiêu cụ thể 

a) Nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm 

việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an. 

b) Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của 

Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, 

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh. 

c) Xây dựng mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông 

cho Công an các địa phương áp dụng thống nhất trên toàn quốc. 

d) Tổ chức đào tạo trình độ công nghệ thông tin cho lực lượng Công an 

nhân dân trong việc ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong 

xử lý vi phạm và an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. 

đ) Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về việc lắp đặt hệ thống giám sát để đảm 

bảo tính thống nhất và tích hợp được các hệ thống. 

e) Tầm nhìn đến năm 2030  

- Hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết 

hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông… 
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- Nâng cao năng lực giám sát, quản lý điều hành giao thông và an ninh trật 

tự, an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân. 

- Cung cấp cho người dân, người tham gia giao thông các dịch vụ giao 

thông thông minh và các dịch vụ hành chính công trực tuyến. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xử lý vi phạm 

trật tự an toàn giao thông đường bộ qua hình ảnh và tổ chức đào tạo nghiệp vụ. 

- Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về việc lắp đặt, trang bị các hệ thống giám 

sát trên toàn quốc. 

- Xây dựng quy định về quản lý, phân cấp chia sẻ dữ liệu camera giám sát 

về an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

- Quy định đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt buộc trong dự 

án các tuyến đường cao tốc, quốc lộ khi xây dựng mới. 

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống camera giám sát. 

- Cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các 

hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan. 

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xây dựng phần cứng, đặc biệt là phần 

mềm hệ thống giám sát tiên tiến phục vụ phát hiện vi phạm, truy tìm phương 

tiện, tội phạm trên tuyến giao thông. 

2. Triển khai các dự án đầu tư hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành 

giao thông phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

a) Dự án 1 

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho 

việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera. 

- Mục tiêu dự án: Xây dựng một trung tâm dữ liệu dùng chung, có khả năng 

tích hợp quản lý các hệ thống camera giám sát khi cần kết nối vào hệ thống để 

Công an các đơn vị, địa phương khai thác sử dụng khi có yêu cầu. 

- Nội dung chính của dự án: 

+ Đầu tư xây dựng kho dữ liệu dùng chung có khả năng tích hợp các hệ 

thống camera giám sát trên không gian mạng; quản lý dữ liệu dùng chung và 

tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ trong và ngoài ngành Công an, nhất là 

ngành Giao thông vận tải và Tài chính, bao gồm: Hệ thống đăng ký quản lý 

phương tiện giao thông; hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm; hệ thống cơ sở dữ 

liệu tai nạn giao thông; hệ thống quản lý giấy phép lái xe; hệ thống cơ sở dữ liệu 
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đăng kiểm; xe kinh doanh vận tải (cả thông tin từ dữ liệu giám sát hành trình của 

xe và camera lắp trong xe); hệ thống bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của 

chủ xe cơ giới; hệ thống dữ liệu xe nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước... 

+ Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quản lý điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo để tự động giám sát biển số xe; giám sát giao thông thông minh; giám 

sát xử lý vi phạm; giám sát an ninh trật tự... 

+ Lưu trữ toàn bộ dữ liệu camera trên tuyến Quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc 

trên toàn quốc và các hệ thống camera tại các địa phương đã được đầu tư trang 

bị để kết nối vào hệ thống giám sát an ninh, trật tự an toàn xã hội và quản lý điều 

hành giao thông. Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh với Trung tâm 

thông tin chỉ huy của Bộ Công an. 

+ Xây dựng giải pháp bảo đảm an ninh mạng có khả năng giám sát, phát 

hiện, ngăn chặn hoạt động phát tán mã độc, tấn công mạng, xâm nhập trái phép 

hệ thống; giải pháp quản lý, chống thất thoát dữ liệu, lộ, mất bí mật nhà nước; 

bảo vệ thông tin cá nhân. 

- Chủ đầu tư: Cục Cảnh sát giao thông 

- Địa điểm đầu tư: Cục Cảnh sát giao thông; số 112 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội. 

b) Dự án 2 

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống 

camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi 

phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội.  

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều 

hành giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội để 

quản lý, điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ 

của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu 

dùng chung và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công của người dân như: Xử 

lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội... 

- Nội dung chính của dự án: 

+ Xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý 

tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera 

giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt). Điều phối toàn bộ 

hoạt động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 
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+ Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố 

và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, 

giám sát các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần 

kiểm soát... 

+ Cung cấp thông tin về tình trạng giao thông thông qua nền tảng công 

nghệ số, bản đồ số cho người tham gia giao thông. 

+ Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; 

giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu 

giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an 

ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên 

nhận dạng khuôn mặt... 

+ Nâng cấp tính năng phần mềm hiện có tại Trung tâm theo hướng tự động 

cập nhật dữ liệu, phân tích dữ liệu theo yêu cầu như: Tự động phát hiện xe vi 

phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ ùn 

tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất 

cắp, xe tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...). 

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh, hệ thống điều khiển hiển thị 

và giám sát; Xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên Trung tâm thông 

tin chỉ huy của Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

+ Bổ sung màn hình điện tử tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, cổng nhà ga 

để phục vụ công tác chỉ huy điều hành giao thông, tuyên truyền về trật tự an 

toàn giao thông. 

+ Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát 

và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường.  

- Chủ đầu tư: Công an thành phố Hà Nội 

- Địa điểm đầu tư: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội 

c) Dự án 3 

- Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống 

camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi 

phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy của 

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

để quản lý, điều hành giao thông theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ 

của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Kết nối, chia sẻ dữ liệu 
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dùng chung trên không gian mạng và đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công 

của người dân như: Xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe, tra cứu phạt nguội... 

- Nội dung chính của dự án: 

+ Xây dựng một Trung tâm điều hành giao thông thông minh để quản lý 

tập trung toàn bộ camera giám sát của thành phố (huy động tối đa các camera 

giám sát của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đã lắp đặt). Điều phối toàn bộ hoạt 

động giao thông và tự động giám sát an ninh trật tự trên địa bàn của Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

+ Tích hợp bản đồ số quản lý các camera lắp đặt trên địa bàn thành phố và ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe, giám sát các 

hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và các đối tượng cần kiểm soát... 

+ Lắp đặt trang bị camera chuyên dụng giám sát giao thông thông minh; 

giám sát xử lý vi phạm (khu vực đường cong, qua cầu, nút giao có đèn tín hiệu 

giao thông, điểm đen “TNGT”, khu vực công cộng, ra vào cửa ô...); giám sát an 

ninh trật tự; giám sát các đối tượng cần theo dõi quản lý khi có yêu cầu dựa trên 

nhận dạng khuôn mặt... 

+ Nâng cấp tính năng phần mềm hiện có tại Trung tâm theo hướng tự động 

cập nhật dữ liệu, phân tích dữ liệu theo yêu cầu như: Tự động phát hiện xe vi 

phạm, tự động cảnh báo các điểm ùn tắc giao thông và các điểm có nguy cơ ùn 

tắc giao thông, tự động cảnh báo, hiển thị xe thuộc diện phải giám sát (xe mất 

cắp, xe tai nạn bỏ chạy, xe đang trong chuyên án cần theo dõi...). 

+ Nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh, hệ thống điều khiển hiển thị 

và giám sát; xây dựng phương án chia sẻ dữ liệu hình ảnh lên Trung tâm thông 

tin chỉ huy của Bộ Công an, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

+ Bổ sung màn hình điện tử tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, cổng nhà ga 

để phục vụ công tác chỉ huy điều hành giao thông, tuyên truyền về trật tự an 

toàn giao thông. 

+ Trang bị máy tính bảng chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra kiểm soát 

và điều tra giải quyết tai nạn giao thông tại hiện trường.  

- Chủ đầu tư: Công an Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa điểm đầu tư: Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt 

Công an Thành phố Hồ Chí Minh  

3. Phạm vi, thời gian thực hiện Đề án 

- Đề án thực hiện trong phạm vi lực lượng Công an nhân dân, đơn vị ngoài 

ngành Công an (đơn vị phối hợp thực hiện). 

- Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2021 đến năm 2025. 



7 

 

 
 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 2.150 tỷ đồng (trong đó Dự án 1: 

Khoảng 850 tỷ đồng; Dự án 2: Khoảng 650 tỷ đồng; Dự án 3: Khoảng 650 tỷ 

đồng). Kinh phí cụ thể để triển khai Đề án sẽ được tính toán trong quá trình lập, 

thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Nguồn vốn thực hiện Đề án: Nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm chi 

đầu tư phát triển và chi thường xuyên), nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. Khuyến khích sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các 

chương trình, đề án liên quan khác đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Công an 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề 

án; đánh giá hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện Đề án, dự án theo quy định của 

pháp luật. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương có chương trình, kế hoạch công tác, kế 

hoạch tập huấn, bồi dưỡng những kiến thức nghiệp vụ cần thiết nhằm đạt được 

mục tiêu đề ra trong Đề án. 

- Lập, thẩm định, trình duyệt các dự án thành phần thuộc Đề án này và bố 

trí kinh phí theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động triển khai các giải pháp để huy động nguồn lực xã hội tham gia 

thực hiện Đề án, giảm chi từ ngân sách nhà nước; bảo đảm tuyệt đối an toàn, an 

ninh thông tin cũng như hiệu quả của Đề án. 

- Tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án; đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung nội dung Đề án khi cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tiêu chuẩn quốc 

gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh 

trật tự và xử lý vi phạm hành chính. 

- Quy định về quản lý, phân cấp chia sẻ dữ liệu camera giám sát về an ninh 

trật tự và an toàn giao thông. 

- Quy định về bảo trì, bảo dưỡng và vận hành hệ thống camera giám sát. 

- Quy định cơ chế khai thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy 

và các hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan. 

- Tổ chức nghiên cứu, sản xuất và xây dựng phần cứng, đặc biệt là phần 

mềm hệ thống giám sát tiên tiến phục vụ phát hiện vi phạm, truy tìm phương 

tiện, tội phạm trên tuyến giao thông. 
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2. Bộ Giao thông vận tải: Đưa hệ thống camera giám sát là thành phần bắt 

buộc trong quá trình thiết kế, xây dựng mới các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, 

tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành 

giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm kết 

nối, liên thông đồng bộ với hệ thống do ngành Công an quản lý để phục vụ việc 

theo dõi, bảo trì của cơ quan quản lý đường bộ và nhiệm vụ phát hiện vi phạm, 

tội phạm trên tuyến của lực lượng Công an nhân dân. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ: Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống 

camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý 

vi phạm hành chính. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng hệ thống giám sát, chỉ 

huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính.  

- Phối hợp với Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định về cơ chế khai 

thác quản lý, điều hành Trung tâm thông tin chỉ huy và các hệ thống cơ sở dữ 

liệu liên quan. 

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tổng hợp các dự án thực hiện bằng nguồn vốn đầu 

tư công để triển khai các nhiệm vụ của Đề án do Bộ Công an chủ trì theo các nguyên 

tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trong từng giai đoạn đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

6. Bộ Tài chính: Bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách 

nhà nước hàng năm cho Bộ Công an để thực hiện Đề án theo quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan. 

7. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

- Phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề 

án thuộc phạm vi bộ, ngành phụ trách. 

- Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện việc kết nối chia sẻ, liên thông dữ 

liệu giữa các bộ, ngành theo quy định của pháp luật. 

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Phối hợp với Bộ Công an thực hiện một số nội dung có liên quan của 

Đề án thuộc phạm vi địa phương. 

- Xây dựng dự toán và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí kinh phí để 

thực hiện một số nội dung có liên quan của Đề án thuộc phạm vi của địa phương 

theo quy định của pháp luật. Bố trí kinh phí để đầu tư hoặc thuê dịch vụ camera 

giám sát của các đơn vị cung cấp theo tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống camera 

giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm 

hành chính. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

  Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân Tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

  TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, KTTH, 

  KGVX, QHĐP; Cục KSTT; 

- Lưu: VT, CN (3) pvc 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

 

Trương Hòa Bình 
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