
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TU MƠ RÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

Số: 

V/v tăng cường công tác 
kiểm soát tải trọng xe trong 

dịp cao điểm từ ngày 15/6-
15/7/2022 trên địa bàn 

huyện. 

Tu Mơ Rông, ngày       tháng       năm 2022 

    
     Kính gửi:  

 

 

- Công an huyện; 
- Trung tâm VH - TT - DL và Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1827/UBND-HTKT, ngày 13/6/2022 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao 
điểm từ ngày 15/6 - 15/7/2022 trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Công an huyện và UBND các xã: 

- Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường thực hiện kiểm 
tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm, đặc biệt trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát tải 
trọng xe từ ngày 15/6 đến ngày 15/7/2022. 

- Tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm 
về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt là việc kiểm soát tải trọng 

xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô 
tô...). 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng 

xe, thiệt hại do xe quá tải gây ra, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định về tải trọng 

xe. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, 

doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... đề nghị các doanh nghiệp thực 
hiện nghiêm túc về việc không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện; 

xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm quy định về tải trọng xe. 

2. Trung Tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

Tăng cường phối hợp cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ chấp hành các quy định 

của pháp luật về tải trọng, khổ giới hạn của phương tiện và của cầu, đường bộ và 
không cơi nới thành thùng trái quy định. 



2 

 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển 
khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Phạm Xuân Quang 
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