
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-TH Hải Lăng, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

V/v giải quyết nội dung  
phản ánh của công dân 

 

 

  
   Kính gửi: Công an huyện (cơ quan Thường trực Ban ATGT). 

 

UBND huyện nhận được phản ánh của công dân (ghi tên Nguyễn Thị 
Trang, số điện thoại 0935374123) tại Cổng thông tin phản ánh hiện trường tỉnh 

Quảng Trị về nội dung “Thời gian hơn 20 ngày nay xe cở cát trắng từ nhà máy 
khoán sản vico đi qua đường tỉnh 584 và các đường dân sinh trên địa bàn thị 

trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng với số lượng lớn chạy liên tục ngày đêm. Điều 
làm bà con lo lắng đó là trọng lượng của các xe này quá lớn trong khi đường 

quá hẹp nên có nguy cơ mất ATGT và gây hư hỏng đường xá. Vậy kính đề nghị 
các cơ quan chức năng quan tâm vào cuộc xử lý tình trạng này để người dân an 

tâm” (có ảnh kèm theo), sau khi xem xét, UBND huyện có ý kiến như sau: 

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Phòng KT&HT huyện và các 

đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của công dân 
để giải quyết đảm bảo quy định; đồng thời, tham mưu UBND huyện văn bản để 

trả lời cho công dân biết, hoàn thành trước ngày 12/5/2022. 

Đề nghị Công an huyện triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng KT&HT huyện; 
- UBND thị trấn Diên Sanh; 
- CVP, PVP, CV; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lê Đức Thịnh 
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