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THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh 

liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo 

 

Tại Công văn số 2046/SGDĐT-VP ngày 20/10/2017 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh 

liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, đường dây nóng 

như sau: 

a) Ông Huỳnh Quang Long, Phó Giám đốc Sở GDĐT  

- Số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin: 0913842041  

- Email: hqlong.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn  

b) Ông Đặng Trọng Giang, Chánh Văn phòng Sở GDĐT  

- Số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin: 0945242255  

- Email: tronggiang@lamdong.edu.vn 

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thay đổi đường dây nóng tiếp 

nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn tỉnh như sau:  

- Số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin: 0888.455.050 

- Email: duongdaynong@lamdong.edu.vn 

Thông báo này thay thế Công văn số 2046/SGDĐT-VP ngày 20/10/2017 

của Sở Giáo dục và Đào tạo./.  

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Bộ GDĐT; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Trung tâm quản lý Cổng TTĐT tỉnh Lâm Đồng; 

- Các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng GDĐT các huyện, TP; 

- Các trường, đơn vị trực thuộc sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hải 
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