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UBND TINH BA RJA — VUNG TAU

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM

BAN AN TOAN GIAO THÔNG
S6: 35 /BC-BATGT

Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Ba Rja -- Vüng Tàu, ngày
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Ye so diçn thoi throng day nong trt ttr an toan glao thong
Thiic hin
bàn s6 122/VP ngày 11/6/202 1 cüa Van phông Uy ban An
toàn giao thông quc gia v vic tang cithng duông day nóng trt tr an toàn giao
thông ti dja phicmg, Ban ATGT tinh Ba Rja — Ving Tàu báo cáo s6 din thoai
du&ng day nóng tr.t ti,r an toàn giao thông trén dja bàn tinh nhu sau:
Van

•a A

•A

•

S

A

t

I. Tinh hinh thtyc hiçn so diçn thoi throng day nong TTATGT
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1. Cong tac lanh do, theu hanh
Tir nAm 2015, Ban ATGT tinh dA phi hçip vâi Phông earth sat giao thông
tinh cong b s din thoi dumg day nóng tip nhn thông tin v an toàn giao
thông trên dja bàn tinh trên các kênh truyn thông cüa tinh. Ben canh do, tti các
bn
các phi.rcing tin 4n tãi cüng dã niêm yt s din thoai dumg day nóng
(bao gm cüa 1rc 1ug cânh sat giao thông, thanh tra S& GTVT).
Xe,

Trong nãm 2021, Ban ATGT tinh dã tham mini UBND tinh d nghj Si
Thông tin và Truyn thông chi dto các co quan lien quan cp nht, cong b rung räi
din thoai throng day nóng dê tiêp nhn và xi:r 1 các ' kin phán ánh cüa ngui
A
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dan
trnh hrnh trat tr, an toan giao thong, nhat Ia trong cac dp
tet (Cong van
430 1/UBND-VP ngày 23/4/202 1 cüa UBND tinh).
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Các s din thoi duông day nOng dam bâo tip nhn thông tin phãn ánh
cüa nguOi dan v tInh hInh TTATGT toàn tinh 24/241i.
- Sau thOi gian trin khai thrc hin các s6 din thoti thrOng day nóng dä
thithng xuyên tip nhn, giài dáp thc .m&c, phán ánh, kin nghj cüa nhiu ti chi'rc
và cá nhân. Dng thOi, mi thông tin cá nhân cüa nguOi phãn ánh dtrqc bão mat và
duçic xác nhn, kiêm tra.

2
- Các thông tin phãn ánh trirc tip cüa các t chüc, cá nhân qua dithng day
nóng di.rçc xir l ngay theo thrn quyn sau khi tip nhn thông tin hoc chuyn
thông tin cho co quan chrc nãng i lTnh vrc plii hcrp xem xét giâi quyt.
3. Dánh giá chung
- Các s6 din thoai du&ig day nóng là cu n6i h&u hiu gi&a co quan chirc
näng Va ngithi dan thông qua vic nang cao tinh thn trách nhirn eCia can b trong
vice tiep nhan, huong dan, giai quyet cac nhu cau chinh dang cua ngiroi dan. Tu do,
dA h trçx tIch crc cho ngành chrc nAng trong thc hin nhim viii.
- Nhä nh&ng thông tin do ngu?ri dan phàn ánh dâ giüp 1rc hrçrng chüc nãng
A
,
A
A
nhanh chong den hien truong, to chuc cap ci.ru ngi.rol b nan, bao vç hiçn tnrclng,
giai toa un tac giao thong. Ben canh do, cac phan anh ye trnh trng quan ly tal cac
bn xe khách, v tInh trng ha thng giao thông dä giüp Sä GTVT nm duçic nhiu
thông tin và xr 1 kjp thai.
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4. D xut, kin nghj:
thành ph thi& ip (nu chuá
- Ban ATGT các huyn, thj
s din thoai duông day nóng v TTATGT tai dja phi.rang,
xa,

co) va

Cong b

din thoi
- Van phông UBND tinh, St GTVT, Cong an tinh thông báo
dithng day nóng v YFATGT cüa tinh (phi lc dInh kern) trén cng thông tin din
tir ca dan vj.
so

- S& GTVT chi dao các dan vj 4n tài, cácbn xe, bn tâu cong b s dii
thoai thrang day nong neu tren tal cac ben tau, ben xe va cac phuong tiçn van tal
hành khách trên dja bàn tinh.
h
- . , ,
Tren day
la bao cao so diçn thoat throng day nong trat tir an toan giao thong,
Ban ATGT tinh Ba Rja — Vüng Thu kInh gii Van phông Uy ban An toàn giao
thông quôc gia biêt, tong hqp./.
S

Noi ,zI:in:
- VP UBATGTQG (d báo cáo);
- Die Truàng, Phó Ban ATGT tlnh;
- VP UBND tinh;
- Công an tinh;
- Sâ GTVT;
- Ban ATGT các da phuing;
- Báo BRVT, DAi PITH tinh;
- Luu VT.
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KT. TRI1ING BAN-
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*

3
PHV LVC
eo Báo cáo s .../BC-BATGT ngày 05/7/202 1 ca Ban ATGT tinh Ba
Rja — Vung Thu)
NH SACH sO DIN THOiI DUiNG DAY NONG yE TTATGT vA
BAO TIN TAI NAN GIAO THÔNG TZJ BIA PHUNG
Ban An toàn giao thông tinh Ba Rja — Vflng Thu
TT

DUONG DAY NONG

1

Cânh sat giao thông

2

Si Giao thông vn tái

3

Van phông Ban ATGT tinh

SO DIN THOiI
0693.54577 1 (b phn trirc ban)
0913.94874 1 (ct/c Lé Van Ninh, Tnrâng phong)
0983.37 1737 (ct/c Trn Thanh Danh, Chánh
Thanh tra)
0254.3727841
0972.257272 (ct/c Lê H&u Quôc Nhan)

