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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGDĐT-TTr 

V/v thông báo đường dây nóng 

ngăn chặn sách lậu, sách giả, 

vi phạm bản quyền 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2023            

Kính gửi: 

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; 

- Trưởng phòng cơ quan Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông; 

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp; 

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhận được Văn bản số 128/STTTT-

TTBCXB ngày 31/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông báo 

đường dây nóng ngăn chặn sách lậu, sách giả, vi phạm bản quyền (gửi kèm theo). 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị: 

- Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và học sinh, cha mẹ học sinh số điện thoại đường dây nóng: 0329 610 717 để phản 

ánh đến cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng về vấn nạn sách lậu, 

sách giả, sách vi phạm bản quyền và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt 

động xuất bản, in và phát hành.  

- Khi phát hiện sách lậu, sách giả, sách vi phạm bản quyền trên địa bàn thành phố, 

ngoài việc thông báo đến đường dây nóng nêu trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân: 

+ Thông báo trực tiếp đến Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng - Số 62 

Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, điện thoại: 02253.736.907 

để kiểm tra, xử lý;  

+ Thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo - Số 37 Minh Khai, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng, điện thoại 02253.841.910 để tổng hợp, báo cáo. 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, TTr.         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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