UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 597/UBND-GT

Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Quyết định
số 193/QĐ-UBND ngày 20/01/2020
của UBND tỉnh.

Kính gửi:
- Công an thành phố Huế;
- Các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể thuộc thành phố Huế;
- UBND 27 phường thuộc thành phố Huế.
UBND thành phố Huế nhận được Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày
20/01/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện
vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Quyết định được
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND
thành phố Huế). Liên quan đến nội dung này; UBND thành phố Huế yêu cầu các
đơn vị thực hiện một số nội dung, công việc như sau:
1. Công an thành phố Huế:
- Chủ động phân công, bố trí lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao
thông Vận tải trong việc xây dựng kế hoạch tham gia phối hợp tại Trạm Kiểm tra
tải trọng xe thuộc địa bàn quản lý; tăng cường tuần tra, xử lý các xe ô tô tránh,
vượt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động, đỗ chờ khu vực gần Trạm. Xử lý triệt để
tình trạng môi giới, dẫn xe trốn tránh việc kiểm soát; đối tượng có các hành vi phá
hoại, không chấp hành, cản trở, chống đối các lực lượng làm việc tại Trạm Kiểm
tra tải trọng xe lưu động.
- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi xếp hàng hóa trên xe ô tô vượt quá
tải trọng thiết kế của xe, xe chở quá tải trọng quy định của cầu đường.
- Rà soát để tuyên truyền đến các chủ đầu mối nguồn hàng (nhất là các mỏ
vật liệu trên địa bàn) về việc chấp hành thực hiện công tác kiểm soát tải trọng theo
chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh.
2. Phòng Quản lý Đô thị:
- Khẩn trương rà soát hệ thống đường, cầu do UBND thành phố Huế quản lý
để tổ chức cắm, thay thế, bổ sung hệ thống biển báo tải trọng phù hợp, đúng quy
định để người tham gia giao thông biết và chấp hành; làm cơ sở cho công tác tuần
tra và xử lý các vi phạm về tải trọng.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc khai thác, vận hành,
sử dụng, duy tu, hoàn trả các kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc trách
nhiệm quản lý của đơn vị.
3. UBND 27 phường thuộc thành phố Huế:
1

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định
số 193/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch
kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
năm 2020 đến các chủ phương tiện trên địa bàn.
- Tổ chức rà soát, kiểm tra để phát hiện các thiếu sót, bất cập trong hệ thống
biển báo tải trọng cầu, đường để chủ động có văn bản gửi Phòng Quản lý Đô thị
tổng hợp, xử lý.
4. Các Cơ quan, Ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố Huế:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để tổ chức tuyên truyền, phổ biến
Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành
kế hoạch kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế năm 2020.
Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Công an tỉnh;

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân thành
phố Huế
Email:
ubndtp@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 19/02/2020
1:32:53 PM

- Sở GTVT;
(để báo cáo)
- Ban ATGT tỉnh;
- TCVTU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Công an TP;
- Các Cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể thuộc TP;
- UBND 27 phường;
- Công TTĐT TP; (để đăng tải)
- CVP, PCVP phụ trách; (gửi trên HTQLVB)
- VT, CVĐC, T.100.
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