
 

  UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:        /SGTVT-TTr  

           V/v cung cấp số điện thoại 

đường dây nóng về công tác đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông. 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       Phú Thọ, ngày        tháng  8  năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ. 
 

Nhận được Văn bản số 834/STTTT-TTBCXB ngày 18/8/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải thông báo 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, 

hoạt động giao thông vận tải, cụ thể như sau: 

STT 
Cơ quan tiếp nhận 

thông tin 
Số điện thoại Nội dung tiếp nhận 

 

 

1 

 

 

Sở Giao thông vận tải 

(Thanh tra Sở) 

0869.351.735 

(Tiếp nhận thông tin 

24/24h) 

Tiếp nhận các 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) 

 

2 

 

Văn phòng Ban ATGT 

tỉnh 

02103.955.678 

(Tiếp nhận thông tin 

trong giờ hành chính) 

Tiếp nhận phản ánh về tình 

hình TTATGT, các vụ 

TNGT, ùn tắc giao thông 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền các 

số điện thoại trên để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân được biết, nhằm 

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. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo và cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ 

quan./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Quang Ước 
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