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THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại đường dây nóng 

      

Thực hiện công văn số 2304/BGDĐT-TTr ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo v  việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2020; 

Để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

liên quan đến Kỳ thi từ ngày 15/7/2020 đến khi kết thúc việc xét công nhận tốt 

nghiệp THPT năm 2020; Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập và công khai số điện 

thoại đường dây nóng như sau: 

1. Tiếp nhận các thông tin v  hồ sơ, số liệu, dữ liệu liên quan đến kỳ thi: 

Ông Hồ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng NVDH Sở, Trưởng ban thư ký Hội đồng 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại: 0259.3833789. 

2. Tiếp nhận các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi: 

Ông Phạm Hữu Khương, Chánh Thanh tra Sở, thành viên Ban chỉ đạo thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại: 0259.3831776.  

Ông Lê Thế Kỷ, Phó Chánh thanh tra Sở, thành viên Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại: 0259.3839353. 

3. Thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng được tiếp nhận vào giờ 

hành chính của các ngày làm việc trong tuần và được bảo đảm bí mật theo quy định.  

Tổ chức, cá nhân cũng có thể thông qua bộ phận trực tiếp công dân thường 

xuyên của Thanh tra Sở tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (số 18 đường Lê Hồng 

Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để 

cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến kỳ thi theo quy định pháp luật. 

Trân trọng!  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Thanh tra Bộ GD-ĐT (b cáo); 

- BCĐ các kỳ thi năm 2020 của tỉnh (b cáo); 

- Đăng Website cơ quan Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 

 


		huekhai@ninhthuan.gov.vn
	2020-07-16T17:31:07+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2020-07-16T18:22:48-0700


		2020-07-16T18:22:56-0700


		2020-07-16T18:23:08-0700




