CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 946 /SGDĐT-NVDH
V/v công bố số điện thoại đường dây
nóng bảo đảm TTATGT dịp nghỉ Lễ
30/4 và 01/5/2021

Ninh Thuận, ngày

04

5

tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện công văn số 157 /BATGT-VP ngày 23/4/2021 của Ban An toàn giao
thông tỉnh về việc công bố số điện thoại đường dây nóng bảo đảm TTATGT dịp nghỉ
Lễ 30/4 và 01/5/2021; Sở Giáo dục và Đào tạo Thông báo số điện thoại đường dây
nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học
sinh, sinh viên về tình hình TTATGT trong dịp nghỉ Lễ như sau:
1. Phản ánh về vận tải hành khách đường bộ (về tăng giá vé, xe dù, bến cốc,...)
liên hệ qua các số:
- 0913646045, Ông Nguyễn Thành Nguyên, Phó trưởng phòng Quản lý vận
tải, Sở GTVT;
- 0937410878, Ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra Sở GTVT.
2. Phản ánh về tình hình TTATGT, TNGT liên hệ qua số:
- 0989050587, Ông Trương Phi Hùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- 0934048434, Ông Trưởng Thanh Thiên Tử, Phó Chánh Văn phòng Ban
ATGT tỉnh.
3. Phản ánh về tình hình TTATGT, ùn tẳt giao thông; chèn ép khách, chở quá
số người quy định; xử phạt vi phạm TTATGT liên hệ qua số 0259.3823.309, phòng
Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an tỉnh.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi các số điện thoại dường dây
nóng trên để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cán bộ, giáo viên, công nhân viên,
học sinh, sinh viên về tình hình TTATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các phó GĐ Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Website Sở GDĐT Ninh Thuận;
- Lưu: VT, NVDH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huệ Khải

