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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           

                       Đức  Thọ, ngày 20 tháng 7 năm 2020 

 

 

          Kính gửi:        

      - Uỷ ban nhân dân các xã Đức Đồng, Đức Lạng, Tân Hương; 

      - Công an huyện; 
 

            Ngày 16/7/2020 Ban an toàn giao thông tỉnh đã chủ trì tổ chức cuộc họp với 

sự tham gia của các phòng của Sở GTVT; Cảnh sát môi trường tỉnh; UBND huyện; 

Công an huyện; UBND các xã Tân Hương; Đức Lạng; Đức Đồng; Tân Dân; An 

Dũng để xử lý kiến nghị của cử tri huyện Đức Thọ về tình trạng xe chở đất phục vụ 

dự án công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang gây ô nhiễm môi trường và mất 

an toàn giao thông. Theo các nội dụng biên bản thống nhất tại cuộc họp, UBND 

huyện yêu cầu: 

          1. Công an huyện:  

          - Phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải; Công an môi trường tỉnh khi 

có yêu cầu phối hợp xử lý các xe chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường lưu thông 

trên tuyến đường Quốc lộ 281; đường Tỉnh lộ 552; Tỉnh lộ 554. 

          - Tiếp tục bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát tải trọng trên các 

tuyến đường huyện lộ, đường GTNT xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải 

trọng, xe cơi nới thành thùng theo đúng quy định. 

        2. UBND các xã Đức Đồng, Đức Lạng, Tân Hương, An Dũng, Tân Dân 

        Bố trí lực lượng công an xã phối hợp với các đơn vị khi có yêu cầu đồng thời 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc các xe chở vật liệu đi qua địa bàn mình, khi 

phát hiện có dấu hiệu vi phạm chở quá tải trọng có thể yêu cầu dừng xe báo cáo với 

lực lượng chức năng có thẩm quyền để phối hợp xử lý.  

 Nhận được công văn này yêu cầu Công an huyện, UBND các xã triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở GTVT (b/c); 

- Ban ATGT tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, KTHT. 
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