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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TB-SGDĐT   Hải Phòng, ngày       tháng    năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Thông tin đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố 

cáo liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Hải Phòng 

 

Thực hiện Công văn số 2188/BGDĐT-TTr ngày 26/5/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông báo đường dây nóng tiếp nhận 

thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau: 

1. Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng. 

Điện thoại: 0904.589.000 

2. Ông Phạm Quốc Hiệu – Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng. 

Điện thoại: 0911.138.666 

3. Ông Đào Văn Minh - Chánh Thanh tra Sở GDĐT Hải Phòng. 

Điện thoại: 0943.596.568 

4. Thanh tra Sở GDĐT (Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, tố cáo trong giờ hành chính) 

Điện thoại: 02253.841.910 

Hộp thư điện tử: Thanhtra@haiphong.edu.vn 

Cổng thông tin điện tử: https://haiphong.edu.vn/KiennghipaPost 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông báo để cá cá nhân, tổ chức biết 

và liên hệ./. 
 

Nơi nhận :    

- UBND thành phố; 

- Ban chỉ đạo thi TP;    

- Thanh tra Bộ GDĐT; 

- Thanh tra Thành phố;  

- Báo HP, ANHP, Đài PTTH HP; 

- UBND quận, huyện; 

- Phòng GDĐT quận, huyện; 

- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; 

- Các phòng cơ quan Sở; 

- Website: www.haiphong.edu.vn; 

- Lưu: VT, TTr. 

                                                                                           

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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