ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 860 /UBND
V/v thống nhất cho xe ô tô tải có
tổng trọng tải tối đa 3,5 tấn lưu
thông trên đoạn đường Đồng Khởi

Châu Thành, ngày 13 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:
- Công an huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Đội Thanh tra giao thông số 4;
- UBND thị trấn Ngã Sáu;
- Ông Hồng Văn Hiếu, vựa trái cây Hồng Hiếu.
Xét Tờ trình số 664/TTr-KTHT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Trưởng
phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc cho xe ô tô tải có tổng trọng tải tối đa 3,5 tấn
lưu thông trên đoạn đường Đồng Khởi.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Thống nhất cho xe ô tô tải mang biển kiểm soát 95C-008.09 có tổng
trọng tải tối đa 3,5 tấn, được lưu thông trên đoạn đường Đồng Khởi (đoạn từ ngã
3 Trung tâm Y tế đến vựa trái cây Hồng Hiếu, khoảng 100m)
2. Thời gian được lưu thông: Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến ngày
13 tháng 3 năm 2018 (06 tháng). Trong thời gian lưu thông, nếu có hư hỏng về
đường thì ông Hồng Văn Hiếu, chủ vựa trái cây Hồng Hiếu phải khắc phục, sửa
chữa.
3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phối hợp các ngành chức năng liên
quan và UBND thị trấn Ngã Sáu, thường xuyên theo dõi, kiểm tra mặt đường
trong thời gian xe của ông Hồng Văn Hiếu lưu thông đoạn đường trên. Nếu có
hư hỏng phải báo cáo UBND huyện và yêu cầu ông Hồng Văn Hiếu, chủ vựa
trái cây Hồng Hiếu khắc phục, sửa chữa.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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