
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền đường dây nóng  

về công tác đảm bảo trật tự, an toàn  

giao thông trên địa bàn tỉnh 

 

  Phú Thọ, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

 - Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thành, thị. 

 
 

Phối hợp triển khai thực hiện Văn bản số 1817/SGTVT-TTr ngày 

23/8/2022 của Sở Giao thông vận tải về cung  cấp  số  điện  thoại đường dây 

nóng về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Văn bản số 784/PC08-TM 

ngày 24/8/2022 của Công an tỉnh về cung cấp đường dây nóng tiếp nhận thông 

tin về tai nạn giao thông;  

Để người dân biết và tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời 

xử lý các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, góp phần 

kiềm chế, giảm số vụ tai nạn giao thông và mức độ thương vong trên địa bàn tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông tin, 

phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về 

tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như sau: 

STT Cơ quan tiếp 

nhận thông tin 

Số điện thoại Nội dung tiếp nhận 

 

1 

Văn phòng Ban 

ATGT tỉnh 

02103.955.678 

(Tiếp nhận thông tin 

trong giờ hành 

chính) 

Tiếp nhận phản ánh về tình hình  

trật tự an toàn giao thông,  các  

vụ tai nạn giao thông, ùn tắc 

giao thông trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

2 

Sở Giao thông vận 

tải (Thanh tra Sở) 

0869.351.735  

(Tiếp nhận thông tin 

24/24h) 

Tiếp nhận phản ánh về việc vi 

phạm của  các  tổ  chức,  cá  

nhân  liên quan  đến    hoạt    

động    giao  thông vận  tải  và  

đảm  bảo  trật  tự,  an toàn giao 

thông trên địa bàn tỉnh 

02103.854.397 

(Tiếp nhận thông tin 

trong giờ hành 

chính) 

 

3 

Công an tỉnh  

(Phòng Cảnh sát 

giao thông) 

0374.090.118 

(Tiếp nhận thông tin 

24/24h) 

 



2 

 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các các cơ quan, đơn vị, địa phương 

quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban ATGT (B/c); 

- Sở GTVT (Ph/h); 

- Công an tỉnh (Ph/h); 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Trung tâm VH,TT,DL&TT cấp huyện; 

- Đài TT-TH thành phố Việt Trì;  

- GĐ, PGĐ (B. Thúy); 

- Lưu: VT, TTBCXB (TL). 

         KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

   

           Nguyễn Thị Hồng Thúy  
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