
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

  

Số:            /UBND-KTN 
V/v xử lý xe chở quá tải, quá khổ 

cho phép trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày    tháng 3 năm 2020 

          

Kính gửi:  

- Công an tỉnh;  

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân, tình trạng xe ô tô chở quá 

tải trọng và khổ giới hạn cho phép vẫn diễn ra phổ biến, lưu thông trên đường 

Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn và trên một số 

tuyến đường tỉnh, đường huyện, gây mất an toàn giao thông, làm cho các tuyến 

đường hư hỏng, xuống cấp nhanh. Để bảo vệ, kéo dài tuổi thọ công trình, ngăn 

chặn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do tình trạng trên gây ra, UBND tỉnh yêu 

cầu các cơ quan liên quan thực hiện ngay các nhiệm vụ sau: 

1. Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các lực lượng trực thuộc, công an các 

huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm và dứt 

điểm tình trạng phương tiện vận tải cơi nới thùng xe, thành xe, chở quá tải trọng 

cho phép lưu thông trên các tuyến đường. 

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông 

vận tải mở đơṭ ra quân cao điểm xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sử 

duṇg xe vi phaṃ về kích thước thùng hàng, chở quá tải trọng cho phép lưu thông 

trên các tuyến đường. 

2. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải tăng 

cường kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với lực lượng 

Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên. 

3. UBND huyện các huyện nơi có nguồn, mỏ vật liệu, chỉ đạo thực hiện 

kiểm tra, và xử lý kiên quyết đối với các doanh nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu 

vi phạm các cam kết đã ký về cung cấp khối lượng quá tải trọng cho phép. 

4. Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

nội dung tại Công văn này, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện trong tháng 

5/2020./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- TT Tỉnh uỷ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh,  

- Các Phòng: TH, KTTH, TT TH-CB; 

- Lưu VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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