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SỐ4##/BGDĐT-VP 
V/v tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên 

quan đến hoạt động giáo đục và đào tạo Hà Nội, thang 9 năm. 2017

Kính gửi: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố

Nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp và tăng cường sự giám sát của xã hội đôi 
với hoạt động của ngành Giáo dục, góp phần hạn chế những tiêu cực có thế nảy 
sinh trong công tác quản lý, hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương, 
cơ sờ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ 
đạo thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đên hoạt 
động giáo dục và đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử 
đê tiêp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đên hoạt động giáo dục 
và đào tạo trên địa bàn.

2. Bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng; chủ trì, 
phôi họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý, trả lời phản ánh, kiên nghị 
của phụ huynh, học sinh và người dân kịp thời, chính xác, đúng quy định.

3. Đe nghị Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo 
triển khai thực hiện kịp thời; định kỳ hàng tháng báo cáo® tình hình tiếp nhận, 
xử lý thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh và người dân về các vấn đề 
liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương gửi về Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (qua Văn phòng Bộ) theo địa chỉ: số 35 Đại cồ  Việt, Hà Nội và thư 
điện tử: phongtonghop@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhậm
-  Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối họp chỉ đạo);
- ƯBND tỉnh/thành phố (để phối họp chỉ đạo);
-Lưu: VT, TH.

Nguyễn Thị Nghĩa
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® Tích hợp nộí dung này vào báo cáo tháng của Sở Giáo dục và Đào tạo.
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