
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-SGDĐT           Bình Định, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng  

của Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của UBND 

tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

Để kịp thời tiếp nhận thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về 

hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc của công chức, viên chức thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Giáo 

dục và Đào tạo công khai số điện thoại, hộp thư điện tử đường dây nóng như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng: 

- Giám đốc Sở:    0914.065.697 

- Chánh Thanh tra Sở:   0905.725.872 

- Phó Chánh Văn phòng Sở:  0983.566.545 

2. Địa chỉ hộp thư điện tử: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và mong nhận được sự hợp tác của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân./. 

 
  Nơi nhận:                                                                               

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Phòng GD&ĐT; 

- Các trường THPT và trực thuộc; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, TTr, VP. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

        

 

 

Đào Đức Tuấn 
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