
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTHT 
V/v tăng cường công tác kiểm 

soát tải trọng phương tiện giao 

thông trong dịp cao điểm. 
 

Mỹ Lộc, ngày         tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn Hoá TT; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại văn bản số 425/UBND-

VP5 ngày 14/6/2022 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương 

tiện giao thông trong dịp cao điểm. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Công an huyện. 

- Tăng cường 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…  

- Chủ động phối hợp triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra, 

kiểm soát tải trọng xe trong phạm vi từ ngày 15/6-15/7/2022;  

2. Phòng Văn hoá TT 

- 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.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá TT-TT: 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. UBND các xã, thị trấn. 

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

kiểm soát tải trọng xe đến các đơn vị vận tải, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn. Có 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.  
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4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Phối hợp cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, các chủ trương của Chính phủ, Bộ 

Giao thông vận tải về kiểm soát, xử lý tải trọng phương tiện.  

- Phối hợp với các lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn trong việc 

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

tải trọng cho phép của cầu đường; kiểm tra việc thực hiện ký cam kết để có biện 

pháp tham mưu cho UBND huyện xử lý theo thẩm quyền. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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