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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ơ

V/v kiểm tra, xác minh, làm rõ
thông tin phản ánh của báo Giao
thông, xử lý nghiêm vi phạm của xe
chở quá tải

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
Thực hiện Công văn số 369/UBATGTQG ngày 15/8/2019 của Ủy ban
ATGT Quốc gia về việc đề nghị xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở quá
vận chuyển hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Giao thông vận tải (cơ quan thường trực Ban ATGT tỉnh) chủ trì,
phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ
thông tin theo phản ánh của báo Giao thông và nội dung yêu cầu của Ủy ban
ATGT Quốc gia tại Công văn trên; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối
với vi phạm chở hàng quá tải trọng; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban ATGT
Quốc gia và UBND tỉnh theo đúng yêu cầu tại Công văn trên. Thời hạn hoàn
thành trước ngày 6/9/2019.
(Công văn số 369/UBATGTQG được gửi kèm qua eOffice)
Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh
và các cơ quan có liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, TN&MT, XD;
- UBND các huyện, thành phố
- C, PVP UBND tỉnh,
các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VAT).
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