
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

 
Số:           /UBND-CA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Thành, ngày       tháng  7  năm 2020 
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý đối 

với xe quá tải trọng và các hành vi vi 

phạm trong khai thác, vận chuyển, tập 

kết, kinh doanh trái phép khoáng sản   

                      

         

 
     Kính gửi: 

         - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Công ty Cổ phần Giao thông công chính huyện; 

  - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Trong thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền sự 

vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, sự nỗ lực của lực lượng chức năng 

công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn đã được đảm bảo. Ý thức chấp hành của 

người người dân đã được nâng cao, tình trạng vi phạm đã giảm, tai nạn giao 

thông đã được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người 

bị thương) các hoạt động giao thông trên địa bàn được bảo đảm thông suốt, tạo 

điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân dân, góp phần tích cực và công tác phát triển 

kinh tế  xã hội của địa phương. Tuy nhiên thời gian gần đây tình hình TTATGT 

có những diễn biến phức tạp, tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép cát, đất 

đá; tình trạng xe chở hàng rời để rơi vãi, xe quá khổ, quá tải diễn ra phức tạp, 

làm hư hỏng một số tuyến đường, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân 

dân và nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông. 

Để kịp thời chấn chỉnh tình hình trên, đồng thời thực hiện việc kiểm tra, 

xử lý nghiêm các hành vi trong khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh trái 

phép cát, đất, đá, khoáng sản trên địa bàn theo nội dung điện số 965/ĐK:HT 

ngày 05/07/2020 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện 

có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Phối hợp với Công an huyện Thạch Thành, phòng Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

để thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, 

vận chuyển, tập kết, kinh doanh trái phép cát, đất, đá, khoáng sản trên địa bàn. 

2. Công an huyện 

- Tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, tuần tra kiểm soát xử lý 

nghiêm các trường hợp xe quá tải, quá khổ, chở hàng rơi vãi gây ô nhiễm môi 

trường tham gia giao thông. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết đối với các chủ 

mỏ, chủ bãi tập kết, các công ty khai thác, công ty vận tải với các nội dung sau: 

+ Khai thác đất, đá, cát đúng quy trình, quy định đã được cấp phép; xuất 

đầy đủ hóa đơn hàng hóa cho đơn vị vận chuyển. 
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+ Quá trình vận chuyển, kinh doanh phải đảm bảo các quy định về tải 

trọng, kích thước thùng hàng, không gây ô nhiễm môi trường và có đầy đủ các 

giấy tờ theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng xe theo quy định và xử 

lý nghiêm các trường hợp ô tô chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn lưu thông trên 

tuyến đường đi qua huyện theo quy định để đảm bảo giao thông. 

- Sử dụng cân tải trọng di động đã được cấp, lựa chọn thời gian và địa 

điểm phù hợp, bố trí cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan 

chức năng liên quan để tổ chức cân trọng tải xe vận chuyển vật liệu từ mỏ phụ 

gia xi măng và mỏ đất. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

xây dựng nội dung tuyên truyền, bản tin an toàn giao thông tuyên truyền về  các 

quy định của pháp luật về xử lý đối với xe quá tải, quá khổ, chở hàng rơi vãi gây 

ô nhiễm môi trường. 

3. Công ty Cổ phần giao thông công chính 

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường thuộc đơn vị 

quản lý, kịp thời duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, phát hiện và sửa chữa các hư 

hỏng trên tuyến đường để đảm bảo giao thông an toàn, vệ sinh môi trường; phát 

hiện và báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có 

thẩm quyền về các trường hợp xe ô tô chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham 

gia giao thông trên tuyến thuộc phạm vi quản lý để xem xét, xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức làm việc với các doanh nghiệp được cấp quyền khai thác mỏ, 

doanh nghiệp vận tải, lái xe trên địa bàn để tuyên truyền, vận động chấp hành 

nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi 

trường, vận tải hàng hóa đúng tải trọng cho phép.  

Thực hiện rà soát, hướng dẫn cho các chủ mỏ, chủ bãi tập kết, các công ty 

khai thác, công ty vận tải, các chủ phương tiện ký cam kết, tự giác tháo dỡ kích 

thước thành thùng, chấp hành các quy định về tải trọng, chở hàng không gây ô 

nhiễm môi trường… 

Phối hợp với đoàn liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm của các chủ mỏ, chủ bãi tập kết, công ty khai thác, vận tải, xe 

quá tải, quá khổ, chở hàng rơi vãi gây ô nhiễm môi trường tham gia giao thông 

đường bộ trên địa bàn phụ trách. 

Theo nội dung trên yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện, 

Công ty Cổ phần giao thông công chính, UBND các xã, thị trấn và thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Công an tỉnh; 
- BATGT tỉnh (để b/c); 
- Lưu: VT, CA. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 
 

Phạm Đình Minh 
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