UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

Số: 2572 /SGTVT-VP
V/v công bố đường dây nóng tiếp nhận
thông tin về vận tải đường bộ

Kính gửi:
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng;
- Báo Hải Phòng, Báo ANHP;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số
5908/TCĐB-VT ngày 18/8/2021 về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận
thông tin về vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng công bố số điện
thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn giải quyết các
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện trong
quá trình vận chuyển hàng hóa như sau:
Số điện thoại tổng đài đường dây nóng: 0225.3842931
- Tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan đến
hoạt động vận tải (liên hệ Phòng Quản lý vận tải - phím số 5).
- Tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về an toàn giao thông, điều
tiết, phân luồng giao thông (liên hệ Phòng Hạ tầng giao thông và An toàn giao
thông - phím số 6).
- Liên hệ với Văn phòng Sở (phím số 3).
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị
phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân và doanh nghiệp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND.TP (để b/c);
- Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN (để b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang Web của Sở;
- Lưu VP.
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