
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-SGDĐT Hà Nội , ngày       tháng 3 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức,                

công dân về giải quyết thủ tục hành của Sở Giáo dục và Đào tạo  

 

Thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn thành 

phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, công dân thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC 

như sau: 

1. Địa chỉ trụ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - số 23 Quang Trung, 

Hoàn Kiếm, Hà Nội 

2. Hộp thư điện tử: sogiaoduc@hanoiedu.vn 

3. Số điện thoại: 0888.996.970 

4. Số Fax: 024.3942.3985 

5. Công chức trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC: 

- Họ và tên: Quách Thành Sơn 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Thư điện tử: qtson@hanoiedu.vn 

- Số điện thoại: 024.3942.1429 

6. Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của Sở  

http://hanoi.edu.vn/Hoidap.aspx 

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 1958/TB-SGDĐT ngày 22/6/2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND Thành phố; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Cổng TTĐT của Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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