
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:           /SGTVT-VP 
V/v công khai danh sách thông tin cán bộ 

phụ trách lĩnh vực đăng ký kinh doanh, 

lĩnh vực cấp phép kinh doanh có  

điều kiện tại Sở GTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2023 
 

Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố 

Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 23/8/2022 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố về nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2022-2023 của thành phố Hải 

Phòng;  

Căn cứ Công văn số 18/UBND-TC2 ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của thành phố, 

Sở Giao thông vận tải đã công khai tên và số điện thoại của lãnh đạo, 

chuyên viên phụ trách lĩnh vực cấp phép Giấy chứng nhận kinh doanh có điều 

kiện trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sogtvt.haiphong.gov.vn/ 

Vào mục: III TIẾP CẬN THÔNG TIN Chọn: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Công 

khai tên và số điện thoại của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực cấp phép 

giấy chứng nhận kinh doanh vận tải. 

Sở Giao thông vận tải cung cấp danh sách thông tin lãnh đạo, cán bộ phụ 

trách lĩnh vực đăng ký kinh doanh vận tải, lĩnh vực cấp phép kinh doanh vận tải có 

điều kiện tại Sở để công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố như sau: 

STT Lĩnh vực  vận tải 
Họ và tên lãnh đạo/ 

chuyên viên phụ trách 
Chức vụ, đơn vị công tác 

Số điện thoại 

liên hệ 

1 

Cấp phép giấy 

chứng nhận kinh 

doanh vận tải, 

cấp phép đăng 

ký kinh doanh 

vận tải có điều 

kiện 

Phạm Văn Huy Phó Giám đốc Sở 0913243927 

Ngô Hồng Quang 
Trưởng phòng Quản lý 

vận tải 
0913577216 

Nguyễn Ngọc Hòa 
Phó Trưởng phòng 

Quản lý vận tải 
0907611946 

Đinh Thúy Hoa 
Chuyên viên phòng 

Quản lý vận tải 
0916008729 

Đoàn Thành Tuân 
Chuyên viên phòng 

Quản lý vận tải 
0936251982 

Nguyễn Xuân Sơn  
Chuyên viên phòng 

Quản lý vận tải 
0984850626 



Nguyễn Hải Nam 
Chuyên viên phòng 

Quản lý vận tải 
0822065768 

Trần Thị Thùy Linh 
Chuyên viên phòng 

Quản lý vận tải 
0702054254 

 

 Sở Giao thông vận tải gửi Trung tâm Thông tin-Tin học, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố quan tâm, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Duy Tùng 
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