ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5956 /UBND-GT
V/v tăng cường kiểm tra việc
chấp hành các quy định về môi
trường, tải trọng đối với các xe
chở vật liệu, đất san lấp tại các
mỏ, phục vụ các công trình, dự
án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- UBND thành phố Huế;
- UBND các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà,
Hương Thủy, Phú Lộc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1266/STNMT-MT ngày 17/6/2020
của Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc rà soát hoạt động vận chuyển đất
san lấp trên địa bàn thị xã Hương Thủy (đính kèm văn bản điện tử). Về vấn đề
này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan tăng
cường thực kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện vận tải trên địa bàn;
trong đó cần phân công, tập trung xử lý các xe chở quá tải lưu thông, vận
chuyển vật liệu, đất san lấp tại các mỏ, phục vụ các công trình, dự án trọng điểm
trên địa bàn tỉnh.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế làm việc và yêu cầu các đơn vị
được giao quản lý và khai thác bãi thải chấp hành nghiêm các quy định về bảo
đảm vệ sinh, môi trường; đồng thời theo dõi, giám sát việc chấp hành, thực hiện
của các cơ quan, đơn vị.
Chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Công an cấp huyện thực
hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, chế tài, mức xử
phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (đảm bảo vệ sinh môi
trường, xe vi phạm quá khổ, quá tải trọng) nhằm chấn chỉnh, nâng cao nhận
thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên địa bàn
quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp tổ chức họp, mời đại diện các đơn vị, doanh nghiệp
khai thác mỏ vật liệu, kinh doanh vận tải trên địa bàn… thực hiện ký cam kết về
chấp hành các quy định của pháp luật về xếp, dỡ, vận chuyển hàng đúng tải
trọng cho phép khi tham gia giao thông, đảm bảo trật tự ATGT, vệ sinh môi
trường trên địa bàn quản lý.
- Làm việc với các Chủ đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án, đơn vị Tư
vấn giám sát công trình thực hiện ký thỏa thuận, cam kết không tiếp nhận hàng
hóa, vật liệu vào san lấp, xây dựng công trình đối với các tổ chức, doanh nghiệp
có nhiều xe vi phạm, tái phạm.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, GT.
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KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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