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THÔNG BÁO 

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin 

 về vận tải hàng hóa đường bộ của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trong 

phòng  chống dịch bệnh Covid-19 

 
 

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 

5908/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc 

công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về vận tải đường bộ; Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Lâm Đồng thông báo số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận 

phản ánh, hướng dẫn giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các tổ 

chức, doanh nghiệp, người điều kiển phương tiện trong quá trình vận chuyển 

háng hóa như sau:  

1. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn, giải đáp các nội dung 

liên quan đến hoạt động vận tải bằng ô tô: 

Ông Võ Quang Vũ, Trưởng phòng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và 

người lái: 0903160220.  

Ông Nguyễn Văn Toàn - Chuyên viên Phòng Quản lý vận tải, phương tiện 

và người lái: 0933620052. 

2. Số điện thoại tiếp nhận thông tin và hướng dẫn giải đáp về trật tự an 

toàn giao thông, điều tiết, phân luồng giao thông: 

Ông Trương Văn Huấn - Chánh Thanh tra Sở: 0888830879. 
 

 Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GTVT; 

- UBND tỉnh;                             (báo cáo) 

- Tổng cục ĐBVN;                       

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;  

- Sở GTVT –XD Lào Cai;                                 

- UBND các huyện, thành phố;                     

- Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng;                                                                              

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh;    

- Trang thông tin điện tử Sở ; 

- Lưu: VP, QLVT,PT&NL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Gia 
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