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Số:       /PGDĐT-PT 
V/v tuyên truyền về Hệ thống 

thông tin, quản lý và điều hành 

vận tải hành khách công cộng  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Biên Hòa, ngày     tháng 4 năm 2021 

  

  Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học 

cơ sở trực thuộc ngành giáo dục thành phố Biên Hòa. 

    

Thực hiện công văn số 1566/PGDĐT-PT ngày 15-4-2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền về Hệ thống thông tin, quản lý và điều 

hành vận tải hành khách công cộng; theo đó, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện đầu 

tư và đưa vào khai thác Hệ thống thông tin, quản lý và điều hành vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt, trong đó có các phân hệ dành cho người dùng: 

 + Website cung cấp thông tin vận tải hành khách công bằng xe buýt 

trên địa bàn tỉnh: http://buyt.dongnai.ttgt.vn/ 

+ Chatbot Facebook messenger (ứng dụng trả lời tự động trực tuyến): 

https://www.facebook.com/xebuytdongnai 

+ Ứng dụng “Buýt Đồng Nai” trên thiết bị di động (trên nền tảng iOS của 

Apple, Android của Google). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh 

trong việc tiếp cận thông tin về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe 

buýt trên địa bàn tỉnh qua đó thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải hành 

khách công cộng thay thế phương tiện cá nhân góp phần giải quyết các vấn đề giao 

thông như tai nạn, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trực thuộc thông tin, tuyên 

truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh được biết để sử dụng phương 

tiện vận tải hành khách công cộng. 

Hồ sơ (file) tuyên truyền gửi kèm: 

+ Giới thiệu về các phân hệ dành cho người dùng của Hệ thống thông tin, 

quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng; 

+ Hướng dẫn sử dụng ứng dụng di động “Buýt Đồng Nai"; 

+ Tờ thông tin tuyên truyền (đứng - ngang) 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở GDĐT; 

- UBND TP; 

- Ban ATGT TP; 

- Lưu: VT, PT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lưu Thị Hằng 

http://buyt.dongnai.ttgt.vn/
https://www.facebook.com/xebuytdongnai
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