
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SGDĐT-KHTC Đồng Tháp, ngày        tháng 9 năm 2020 

V/v thông báo số điện thoại đường dây 

nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, 

chi các khoản thu không đúng quy định 

năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp 

 

  

 Kính gửi: 

       - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

       - Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý hiện tượng thu, chi các khoản thu không đúng 

quy định năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GDĐT) thông báo số điện thoại đường nóng của lãnh 

đạo Sở, lãnh đạo các Phòng chuyên môn Sở, lãnh đạo và chuyên viên  các Phòng 

GDĐT huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân (đính kèm danh sách số điện thoại). 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở và Phòng GDĐT huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo và niêm yết công khai số điện 

đường dây nóng kèm 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.  

  Thời gian hoạt động số điện thoại đường dây nóng từ ngày 08/9/2020, đến 

31/10/2020. 

Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng các 

Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt thông báo này./. 

  
  

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

-UBND Tỉnh (để báo cáo); 

-Các Phó GĐ Sở; 

-Công đoàn ngành GD; 

-Các Phòng CMNV Sở; 

- Trang Website Sở; 

- Lưu: VT, A, 5b. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Hùng 
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