
 

 

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh. 

 

Ngày 18/5/2021, trên trang Báo Giao thông điện tử (atgt.vn) có bài viết “Xe 

quá tải lộng hành ở Tây Nguyên: Chạy ngày đêm, vô tư qua chốt” đã phản ánh việc 

xe cơi nới thùng, chở vật liệu, nông sản... có dấu hiệu quá tải, quá khổ hoạt động 

rầm rộ cả ngày lẫn đêm dọc nhiều tuyến quốc lộ trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên 

qua hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk,… gây mất trật tự an toàn giao thông, ô nhiễm môi 

trường, khiến người dân bất an. 

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối 

hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, xác 

minh, làm rõ các nội dung thông tin báo chí phản ánh và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm 

của các cơ quan chức năng có liên quan để xảy ra tình trạng nêu trên.  

Phản hồi thông tin đến Báo Giao thông điện tử và báo cáo kết quả xử lý về 

Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 24/5/2021. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện. 

(Gửi kèm nội dung bài viết của Báo Giao thông điện tử) ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 
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UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 

 

Số:       /VP-NC 
V/v kiểm tra, xử lý thông tin  

báo chí phản ánh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gia Lai, ngày      tháng  5  năm 2021 
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