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TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI QUA KÊNH  

PHẢN ÁNH ĐƯỜNG DÂY NÓNG 
*** 

1. Đường dây nóng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 

 - Thông tin liên hệ qua tổng đài điện thoại: 088.8800.247 

 - Thông tin liên hệ qua tổng đài tin nhắn: 088.8800.247 

 - Thông tin qua thư điện tử: duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn 

 - Cổng thông tin điện tử: http://baria-vungtau.gov.vn 

 (Tiếp nhận thông tin liên tục 24/24 giờ hàng ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật) 

 

2. Đường dây nóng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: 

 - Địa chỉ: Số 01, Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, TP Bà Rịa 

 - Số điện thoại cố định: (0254)3.857.673 

 - Số điện thoại di động: 0967.448.449 

 - Địa chỉ thư điện tử: cchc@baria-vungtau.gov.vn 

 - Địa chỉ cổng thông tin điện tử: http://cchc.baria-vungtau.gov.vn 

 (Tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính) 

 

3. Đường dây nóng của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: 

 - Địa chỉ: Số 01, Phạm Văn Đồng, P.Phước Trung, TP Bà Rịa 

 - Số điện thoại cố định: (0254)3.727.969 

 - Số fax: (0254)3.856.252 

 - Địa chỉ thư điện tử: sotp@baria-vungtau.gov.vn 

 - Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://sotp.baria-vungtau.gov.vn 

 (Tiếp nhận thông tin trong giờ hành chính) 

 

4. Đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

 - Số điện thoại di động: 088.8800.064 

 - Địa chỉ thư điện tử: sotnmt@baria-vungtau.gov.vn 

 - Địa chỉ trang thông tin điện tử: http://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn 

(Tiếp nhận thông tin liên tục 24/24 giờ hàng ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật) 

 

5. Đường dây nóng lãnh đạo UBND huyện Châu Đức: 
 - Thông tin liên hệ qua tổng đài điện thoại: 091.712.8307 

 - Thông tin liên hệ qua thư điện tử: chauduc@baria-vungtau.gov.vn 

 - Trang thông tin điện tử: http://chauduc.baria-vungtau.gov.vn 

 (Tiếp nhận thông tin liên tục 24/24 giờ hàng ngày, kể cả thứ 7, Chủ nhật) 


