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THÔNG BÁO
Số điện thoại đường dây nóng của Phòng GD&ĐT thành phố Uông Bí

Nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh – an toàn
trường học, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức nhà giáo, việc dạy thêm – học
thêm và triển khai các khoản thu không đúng quy định, các hiện tượng tiêu cực
trong tổ chức và hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí thông báo số điện thoại đường nóng của
Lãnh đạo Phòng để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức
và nhân dân.
TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1 Phan Hồng Anh

Trưởng phòng GD&ĐT

0966.306333

2 Trần Nam Hải

Phó trưởng phòng GD&ĐT

0904.600648

3 Trần Thị Hồng Thu

Phó trưởng phòng GD&ĐT

0936.422539

Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các đơn vị trực thuộc niêm yết công khai
số điện đường dây nóng theo thông báo này tại đơn vị, trên website; đồng thời
công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị mình để cán bộ, công chức, viên
chức, nhân dân được biết và thực hiện./.
Trân trọng thông báo!
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh (b/c);
- Thường trực Thành ủy Uông Bí (b/c);
- Thường trực HĐND thành phố (b/c);
- Ủy ban nhân dân thành phố (b/c);
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Trung tâm TT&VH thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Lưu: VT, TH.
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