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BÁO CÁO 

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 25/11/2016  

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát  

tải trọng phương tiện giao thông 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh. 

Thực hiện Công văn số 4163/SGTVT-TTr ngày 22/11/2021 của Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 

32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; sau khi giao phòng Kinh tế và Hạ 

tầng phối hợp với Công an huyện tham mưu, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo số 

liệu như sau:  

1. Công tác chỉ đạo điều hành: 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg, UBND huyện đã 

tham mưu, chỉ đạo, ban hành các văn bản đến các đơn vị liên quan, cụ thể: Từ 

tháng 12 năm 2016 đến nay, UBND huyện đã thành lập Tổ công tác liên ngành 

kiểm soát tải trọng xe cấp huyện, xây dựng các Kế hoạch, Công văn hướng dẫn, 

chỉ đạo lực lượng Công an, các phòng, ban, ngành, liên quan về việc thực hiện 

kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên các tuyến đường thuộc huyện quản lý, qua 

đó tổng hợp và đánh giá một số nội dung như sau: 

2. Công tác tuyên truyền: 

UBND huyện đã tham mưu, chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan 

thực hiện công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát tải trọng xe với nhiều 

nội dung và hình thức phong phú, cụ thể: 

- Yêu cầu Công an huyện theo sát các chuyên đề kiểm tra, kiểm soát tải 

trọng xe để đưa tin, viết bài phóng sự,… thông tin các biện pháp, hình thức xử lý 

những trường hợp vi phạm cũng như gương người tốt việc tốt, tuyên truyền sâu 

rộng tới các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông, 

các chủ doanh nghiệp, chủ xe, chủ hàng hóa… 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông 

huyện phối hợp với Công an huyện thực hiện các tin bài, phóng sự liên quan trên 

các phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tổ chức ký cam kết với các doanh nghiệp vận tải để các cá nhân, tổ chức 

hiểu hậu quả của việc chở hàng hóa quá tải trọng và chế tài xử phạt nếu vi phạm 

quy định về tải trọng, từ đó tự giác chấp hành các quy định của pháp luật. 
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3. Công tác xử lý vi phạm: 

Giai đoạn từ tháng 12/2016 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông và Tổ 

công tác liên ngành kiểm soát tải trọng xe cấp huyện đã kiểm tra, xử phạt 70 

trường hợp vi phạm chở quá tải trọng, phạt tiền 140 triệu đồng. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 

25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng 

phương tiện giao thông, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo Sở Giao 

thông vận tải được biết để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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