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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại đường dây nóng 

 

Thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao 

thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và ngày 01/5/2022. 

Để kịp thời tiếp nhận thông tin của tổ chức, các nhân, Sở Giao thông vận tải 

Hải Phòng thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng như sau: 

STT Đơn vị Số điện thoại 

1 Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 
02253.842.931 

0917.842.931 

2 Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hải Phòng 02253.747.420 

3 Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng 02253.746.000 

Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT; 

- Tổng cục ĐBVN; 

- UBND TP; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện; 

- Đài phát thanh và truyền hình HP; 

- Báo HP; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Tùng 
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