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CƠ QUAN
THÔNG BÁO NỘI DUNG TIẾP NHẬN

1

Cục quản lý
đường bộ IV

2

Phòng Vận tải –
Phương
tiện – Sở
GTVT
Trung tâm điều
hành quản lý
hành
khách
công cộng

3

4

Công an tỉ nh

SỐ ĐIỆN
THOẠI

Tình hình kết cấu hạ tầng
0903.889544
giao thông đường bộ quốc lộ
1, 20, 51, 56
Công tác vận tải đường bộ; 0904.763062
về bến xe, trạm dừng nghỉ

GHI CHÚ
Đối với các tuyến Quốc lộ
Đối với các tuyến Quốc lộ

Công tác vận chuyển bằng
xe buýt, xe taxi

02518.869560 Đối với các tuyến Quốc lộ

Công tác tuần tra, kiểm soát
và xử lý tai nạn giao thông

02518.820999 Đối với các tuyến Quốc lộ
02518.820111

Công tác thanh tra, kiểm tra 02513.918010 Đối với các tuyến Quốc lộ

5
Thanh tra Sở
GTVT
6

Khu quản lý
đường
bộ,
đường
thủy
Đồng Nai

7

Phòng Vận tải –
Phương
tiện – Sở
GTVT
Trung tâm điều
hành quản lý
hành khách
công cộng

8

Tình hình kết cấu hạ tầng
giao thông đường bộ trên các
tuyến đường tỉnh
Công tác vận tải đường bộ;
về bến xe, trạm dừng nghỉ

0989.102660

Đối với các tuyến đường
tỉnh

0904.763062

Đối với các tuyến đường
tỉnh

02518.869560 Đối với các tuyến đường
Công tác vận chuyển bằng xe
tỉnh
buýt, xe taxi

9

Công an tỉ nh

10

Thanh tra Sở
GTVT

11

Ông Võ
Thái – Phó Chi
cục trưởng – Chi
cục Quản lý thị
Email:
trường –
bcd389dongnai@gma
il.com
Trưởng Đoàn
kiểm tra liên
Địa chỉ tiếp nhận đơn,
ngành
Tiếp nhận thông tin tố giác
thư, văn bản: Văn phòng
389/ĐP tỉnh.
về các hành vi liên quan đến
Cơ quan thường trực
BCĐ 389/ĐP tỉnh (Chi
công tác chống buôn lậu,
Ông Lê Văn các hành vi gian lận thương 0915.993.742 cục Quản lý thị trường) –
Số 201/8 đường Phan
Khuyện
– mại, sản xuất và kinh doanh
Trung, phường Tân Tiến,
Thượng tá –
hàng giả
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng
Phó Trưởng
Nai.
Phòng Cảnh
sát điều tra tội
phạm về quản lý
kinh tế và chức
vụ
(PC46) –
Công an tỉnh.
0913.850.470
Trương Phước
Công tác tuyên truyền và
Đông (Chi cục
phân công cán b ộ làm đầu
trưởng – Chi
mối báo chí để làm việc,
cục Quản lý thị
cung cấp thông tin tài liệu và
trường tỉnh)
hỗ trợ các báo, đài tác

12

13

Công tác tuần tra, kiểm soát
và xử lý tai nạn giao thông
Công tác thanh tra, kiểm tra

02518.820999 Đối với các tuyến đường
02518.820111 tỉnh
02513.918010 Đối với các tuyến đường
tỉnh
0913.757.944 Số Fax 0613.817.385 (Số
Fax Chi cục QLTT tỉnh).

14

Bùi Xuân Thu
(Phó trưởng
Phòng Thanh tra
Pháp chế –
Phó
trưởng
Đoàn kiểm tra
BCĐ 389)

15

Sở Ngoại vụ

16

nghiệp tại địa phương về 0909.188.196
công tác chống buôn lậu, các
hành vi gian lận thương mại,
sản xuất và kinh doanh hàng
giả

Tiếp nhận và xử lý phản
ánh kiến nghị của cá nhân,
tổ chức về xử lý thủ tục
hành chính tại Sở Ngoại vụ
Ban Quản lý các Tiếp nhận phản ánh, kiến
Khu công nghiệp nghị, vướng mắc của tổ
chức, doanh nghiệp

02513.842.619
hoặc
0918221068
0251.3892378
hoặc
0918.535.758

Email:
bqlkcn@dongnai.gov.vn
Thời gian tiếp nhận: từ
7h30
– 16h30 hàng ngày, từ thứ
Hai đến thứ Sáu hàng
tuần (trừ những ngày
nghỉ lễ theo quy định).

17

Sở Ngoại vụ

Tiếp nhận và xử lý phản
ánh kiến nghị của cá nhân,
tổ chức về xử lý thủ tục
hành chính tại Sở Ngoại vụ

02513.842.619
hoặc
0918221068

18

Sở Kế hoạch và
Đầu tư

Đường dây nóng để nhận
phản ánh về các trường hợp
cán bộ, công chức, viên
chức vi phạm kỷ luật, kỷ
cương hành chính
Thông tin về lịch tiếp Lãnh
đạo các doanh nghiệp

0251.3.825.694 - Thời gian: Từ
13h30 đến
hoặc
16h00 thứ sáu hàng tuần.
0909.385974
Địa điểm: Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Đồng Nai Lầu 3, Trụ sở Khối Nhà
0251.3843.635 nước, số 2, Nguyễn Văn
hoặc
Trị, Phường Thanh Bình,
0938.498.000
TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

