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Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Mỹ Lộc tại văn bản số 2494/UBND-

KTHT ngày 18/6/2022 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện 

giao thông trong dịp cao điểm. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban ngành, các cơ 

quan, doanh nghiệp trên địa bàn  thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1.Công an xã: 

- Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác tuần tra, 

kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân 

thực hiện hành vi chở, xếp hàng hóa trên xe ô tô vượt quá tải trọng thiết kế của xe, 

tải trọng quy định của cầu, đường… đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát 

tải trọng xe trong phạm vi từ ngày 15/6-15/7/2022. 

 - Tham mưu cho UBND xã về giải pháp tăng cường quản lý đối với các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp vận 

tải, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc xếp hàng hóa trên xe ô tô ngay tại kho bãi. 

- Tổ chức ký cam kết không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện, 

quá tải trọng cho phép của cầu đường, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ký cam 

kết để có biện pháp xử lý. 

2.Văn hoá thông tin và đài truyền thanh: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải 

trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô; thiệt hại do xe quá tải gây ra; chủ trương của 

Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải về kiểm soát, xử lý tải trọng phương 

tiện.  

- Tăng cường thời lượng phát sóng, bài viết về chuyên mục An toàn giao 

thông, trong đó có công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; phản ánh kịp thời những 

đơn vị, doanh nghiệp có nhiều xe chở quá tải và các địa phương để xe quá tải lưu 

thông; biểu dương những doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt. 

 



3.Đối với tổ chức, cá nhân có phương tiện 

- Thực hiện việc ký cam kết với công an xã và nghiêm túc thực hiện các quy 

định của pháp luật về tải trọng xe, xếp hàng hóa lên xe ô tô và chấp hành việc kiểm 

tra của các lực lượng chức năng. 

- Nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận: 

- ĐU-HĐND(b/c); 

- Ban ngành(t/h); 

- Tổ chức,cá nhân trên địa bàn(t/h); 

- Lưu Vp 
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