
 UBND HUYỆN BẢO LÂM 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

Số:           /BATGT 

V/v thông báo số điện thoại đường 

dây nóng về trật tự an toàn giao 

thông, tai nạn giao thông trên địa bàn 

huyện và tỉnh Cao Bằng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

  

 Bảo Lâm, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

 

Kính gửi:    

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

          - Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện. 

 

Thực hiện Сông văn số 02/BATGT-VP ngày 10/1/2022 của Ban an toàn giao 

thông tỉnh Cao Bằng.  Về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng về trật tự 

an toàn giao thông, tai nạn giao thông tỉnh Cao Bằng. 

Ban an toàn giao thông huyện Bảo Lâm thông báo số điện thoại đường dây 

nóng, tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, 

trên địa bàn huyện và tỉnh Cao Bằng như sau 

1. Số đường dây thoại đường dây nóng Ban ATGT huyện: 

Số điện thoại Nội dung tiếp nhận thông tin Đơn vị trực máy và xử lý  

0206 3885184 -Tình hình tai nạn giao thông 

- Tình hình ùn tắc giao thông; 

 

Đường dây nóng Công 

an huyện Bảo Lâm  

0945 407 418 
- Tình hình ùn tắc giao thông; 

- Tổng hợp báo cáo chung. 
Thư ký Ban An toàn giao 

thông huyện. 

2. Số điện thoại đường dây nóng Ban ATGT tỉnh: 

 

Số điện thoại 

 

Nội dung tiếp nhận, xử lý thông tin 

  

Đơn vị trực máy và xử lý 

0912 209 613; 

0859 655 655 

- Tình hình ùn tắc giao thông; 

- Tổng hợp báo cáo chung. 

Văn phòng Ban An toàn 

giao thông tỉnh. 
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0945 348 588 Tình hình kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

Phòng Kế hoạch kỹ thuật và 

Quản lý giao thông, Sở 

Giao thông vận tải. 

0982 059 668 Công tác vận tải đường bộ, bến xe; 

đăng kiểm phương tiện; đào tạo, sát 

hạch, cấp giấy phép lái xe. 

Phòng Quản lý vận tải, 

phương tiện và Người lái, 

Sở Giao thông vận tải. 

0985 213 611 Tuần tra kiểm soát về vi phạm hành 

lang và kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ. 

Thanh tra, Sở giao thông 

vận tải. 

02063 852 439  Tình hình tai nạn giao thông Phòng Cảnh sát giao thông, 

Công an tỉnh. 

 

Địa chỉ thư điện tử: 

        Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân hằng ngày tại địa chỉ:    

batgtcaobang@gmail.com./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- TT. UBND huyện;   

- Lưu: VT, Ban ATGT huyện. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Mã Gia Hãnh 

mailto:batgtcaobang@gmail.com./
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