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SO I).IO''G Ii i,i VÀ i -'r "(i- fi IXt-1 - , - Vàn phông LIBND tinh Hà Nam;

- Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Namt'{)'.i ilt.N

irll{:

Ngày 031712019, Sô Giao thông vQn tâi Hà Nam nhQn dugc vàn bân s6

4Z31STTT[-'[BCXB ngày 021712019 cüa Sô Thông tin và Truyèn thông Hà

Nam vè viêc cung câp thông tin cho bâo chi cô liên quan dén bài viét " Hà Nam,

luc lugng chûc nàng " bân" gi khi dé xe quâ khô quâ tài lông hành". Vè nQi

dr'rrrg này, Sô GTVT bâo câo nhu sau:

Trong ,hitrrg nàm qua, công tâc kiém soât tâi trgng xe trên dia ban tinh
dugc Tinh ü;r, TIBND tïnh quan tâm chi d4o, dièu hành, trién khai thyc hiÇn

.),
nghiêm tüc, dông bQ, ch[t chë; câc câp, ngành, luc lucrng chirc nàng dâ vào cuQc

quyét liÇt trong công tâc tuyên truyèn, vân dông, kiém tra, xü lÿ mang lai hiêu

quâ tich cuc, duoc du lufln xâ hQi dèng thufn, üng hQ. Tinh hinh vi ph4m vè tâi

trgng phuong tiÇn co bâ,n dugc kiém soât; ÿ thüc châp hanh quy dlnh vè tai ffgng

cüa lâi xe, chri xe, chü hurg...dugc nâng lên rô rêt, tinh hinh trât tU an toàn giao

thông trên dia bàn chuyén bién tich cuc.

Vè trâch nhiÇm: Tiép tpc thuc hiÇn Chi thi sO lZtCf-TTg ngày 2511112016

cüa Thü tuôrn;3 Chfnh phü, chi d4o cüa Bq GTVT uè tàng cuàng công tâc kiêm

soât tâi trgng phuong tiÇn giao thông (trong dô ngành Giao thông vqn tâi duqc

giao nhiÇm vlt kiêm sodt tâi trçng phuong tiQn ngay tai noi *uôt phdt hofic gàn

khu vuc dàu nguàn hàng, bén bdi, mô vqt liQu, ntoi tQp két hàng hod lên xe ô

tô...; Ngành Công an thryc hiên kiém sodt tài trçng xe trên cdc tuyén giao thông

trên dia bàn tinh); Sô Giao thông vân tâi dâ chi dpo Thanh tra Sô tàng cuùng
, ,,2.

công tâc kiêm soât tâi trgng phuong tiÇn v4n tâi duùng bQ theo chirc nàng cüa

ngành, két quâ: Tri thâng Oll2O19 dén 151712019, luc lugng Thanh tra giao

thông kiém ffa dQc lap và phOi hqp vôi Tram kiém soât tâi trgng xe luu dQng

kiém tra, lQp biên bân 221 truùng hqp vi pham, phat tièn 1.553,05 triêu dàng,
).,tuôc quyên sü' dpng giây phép lâi xe cô thùi hqn 67 trucrng hqp, tuôc 07 giày

chimg nhân kiâm dinh cô thùi han.



Vè ÿ kién Bâo diÇn tu Nhân dao và Dùi sông phân ânh xe quâ tâi ch4y

nhièu trên tuyén duèrng nOi qltA vôi ducrng ET.4g5 huyÇn ÿ ye, finh Nam

Dinh, Sô Giao thông vpn tâi Hà Nam se phôi hqp vôi lr,rc lugng Công an và câc

co quan chirc nàng c6 liên quan tàng cuùng công tâc kiém soât tâi trgng xe tpi

khu vgc mà Bâo diên tü Nhân dao và Dùi sông phân ânh.l.

Noi nhân: {
- Nhu trên;
- Giâm dôc Sô ( dê b/c );
- Bâo Nhân dao và <Îùi sông;
- Luu: VT, TTr.
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