UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 2024/SGTVT-QLVT&PT

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2019

V/v nhắc nhở các đơn vị kinh
doanh vận tải có phương tiện vi
phạm chở quá tải trọng cho phép.

Kính gửi:
- HTX thương mại DVVT Quảng Ninh;
- Công ty TNHH VT&TM Việt Khoa;
- HTX dịch vụ vận tải Tân Việt;
- HTX dịch vụ vận tải Vương Mai – CN Quảng Ninh.

Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh nhận được Văn bản số 1027/SGTVT-VT
ngày 24/4/2019 của Sở Giao thông vận tải Long An kèm theo Quyết định số
1313/QĐ-XPVPHC ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An “V/v xử
phạt vi phạm hành chính đối với xe 90C-089.46” và Báo cáo số 344/TTrS-TTHC
ngày 06/5/2019 của Thanh tra Sở “V/v thống kê số liệu xử lý các phương tiện vi
phạm về kiểm soát tải trọng tháng 4/2019”. Sau khi xem xét, Sở Giao thông vận
tải Quảng Ninh thông báo, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh vận tải trên thực hiện
nghiêm một số nội dung sau:
1. Chấn chỉnh đội ngũ lái xe nghiêm túc thực hiện các quy định về kinh
doanh vận tải hàng hóa tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014, thực
hiện kiểm soát chặt chẽ việc bốc xếp hàng hóa lên các phương tiện ngay tại các
đầu mối nguồn hàng như kho hàng, bến cảng, mỏ vật liệu,… theo Thông tư
35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải. Nếu các
phương tiện của các đơn vị trên tái phạm, Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh sẽ
thu hồi phù hiệu đối với phương tiện theo quy định Điểm a Khoản 4 Điều 22
Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải.
(Chi tiết gửi kèm theo danh sách thống kê các phương tiện vi phạm chở
hàng quá tải trọng trong tháng 4/2019)
2. Báo cáo kết quả xử lý vi phạm của lái xe chở hàng vượt quá tải trọng
cho phép về Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh trước ngày 16/5/2019. Trường
hợp, đơn vị không chấp hành, Sở Giao thông vận tải xem xét đình chỉ hoạt động
kinh doanh vận tải từ 01-03 tháng theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 22
Thông tư 10/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nêu trên nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- VP Sở (đăng tin);
- Lưu: QLVT, VP.
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