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Thạch Hà, ngày 23 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường kiểm tra
xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải
và xe đón trả khách, xe đưa đón
học sinh sai quy định

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Ban An toàn giao thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Trong thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng của huyện đã tăng cường
kiểm tra, xử phạt vi phạm xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng; xe dừng đón,
trả khách và xe đưa đón học sinh sai quy định. Tuy nhiên, tại một số thời điểm,
việc xử lý còn chưa được triệt để, hiệu quả vẫn chưa cao, vẫn còn tái diễn tình
trạng xe vi phạm chở quá khổ, quá tải trên môt số tuyến đường; xe vận chuyển
vật liệu rơi vãi trên mặt đường; xe khách đón trả khách sai quy định gây mất trật
tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, hư hỏng kết
cấu hạ tầng, ô nhiễm môi trường.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và từng bước chấm dứt tình trạng xe
vi phạm chở quá khổ, quá tải; xe đón, trả khách tại nhà, tại các đại lý bán vé không
được phép dừng đón, trả khách; xe đưa đón học sinh sai quy định, ủy ban nhân
dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung
sau:
1. Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn theo chức
năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường
kiểm tra, xử phạt xe vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng; xe đón trả
khách tại nhà, tại các đại lý bán vé không được phép dừng đón, trả khách; xe đưa
đón học sinh sai quy định trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện,
đường nội thị, đường liên xã, giao thông nông thôn và tại các trường học thuộc
thẩm quyền quản lý.
2. Nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, ngành, địa
phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung trên; nếu để xảy ra
tình trạng xe quá tải, quá khổ; xe khách dừng đón trả khách và xe đưa đón học
sinh sai quy định xảy ra trên địa phận thuộc thẩm quyền quản lý, để dư luận phản
ánh, gây mất trật tự an toàn giao thông nhưng không xử lý dứt điểm thì phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện.

3. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban
An toàn giao thông huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương
triển khai thực hiện các nội dung trên; định kỳ hàng quý (trước ngày 25 của tháng
cuối quý) và đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo tham mưu UBND huyện
để chỉ đạo kịp thời.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: Vp.
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