UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1041/SGD&ĐT-Ttra

Bình Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2018

V/v lập đường dây nóng của Sở GD&ĐT
trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh
sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà
giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực
học đường và các sai phạm khác trong
ngành giáo dục và đào tạo.

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh Bình Thuận
Thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao
đạo đức nhà giáo; Sở GD&ĐT thiết lập đường dây nóng như sau:
1. Mục đích: Thông qua đường dây nóng để kịp thời nắm bắt thông tin phản
ánh về các dấu hiệu sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế
dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác trong ngành giáo dục và đào tạo.
2. Số điện thoại đường dây nóng:
- Số điện thoại của Giám đốc Sở GD&ĐT:
+ Số máy cố định : 0252 - 2221887;
+ Số máy di động : 0913739964.
- Số điện thoại của Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT:
+ Số máy cố định : 0252 - 3822681;
+ Số máy di động : 0913676951.
3. Đề nghị phản ánh và xử lý thông tin phản ánh:
- Thông qua các số điện thoại đường dây nóng nêu trên đề nghị các cơ quan,
tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời đến Giám đốc Sở GD&ĐT, Chánh Thanh tra Sở
GD&ĐT các dấu hiệu sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy
chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác trong ngành giáo dục và đào
tạo;
- Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh
và xử lý sai phạm; hoặc đề nghị và phối hợp với Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức
thanh tra, kiểm tra tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm nếu đối

tượng có dấu hiệu sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết và xử lý của Chủ
tịch UBND cấp huyện./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Bộ GD&ĐT;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận và Đài PT-TH Bình Thuận;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở (gửi email);
- CĐGD tỉnh và các phòng thuộc Sở (gửi email);
- Các Phòng GD&ĐT (gửi email);
- Các đợn vị trực thuộc Sở (gửi email);

- Webshite Sở GD&ĐT (gửi email);
- Lưu VT, Ttra (Tri.15).
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