
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /SGDĐT-VP        
  

   Hải Phòng, ngày        tháng     năm 2023 
 
 

V/v công khai thông tin của lãnh đạo và 

chuyên viên phụ trách cấp Giấy đăng ký 

hoạt động kinh doanh có điều kiện lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo 

 

 

 

      Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố. 

 

 Thực hiện Công văn số 18/UBND-TC2 ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố, Sở Giáo dục và 

Đào tạo lập danh sách cán bộ phụ trách cấp Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh 

có điều kiện lĩnh vực giáo dục và đào tạo để Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn 

phòng UBND thành phố công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố, cụ thể 

như sau: 
 

STT Lĩnh vực cấp phép kinh 

doanh có điều kiện 

Họ và tên lãnh 

đạo/chuyên viên 

phụ trách 
 

Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Số điện thoại 

1 Thành lập, cho phép thành 

lập trung tâm ngoại ngữ, tin 

học 

Bùi Văn Kiệm Giám đốc Sở 

GD&ĐT 

0904.589.000 

Đặng Vũ Thắng Trưởng phòng Tổ 

chức cán bộ 

0913.064.968 

Trần Trọng Thủy Chuyên viên phòng 

Tổ chức cán bộ 

0912.560.336 

2 Cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh dịch vụ tư vấn 

du học. 

Phạm Quốc Hiệu Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT 

0911.138.666 

Trần Tiến Chinh Chánh Văn phòng 

Sở GD&ĐT 

0914.463.645 

Ngô Thị Huệ Chuyên viên Văn 

phòng Sở 

0775.292.122 

3 Cấp phép hoạt động giáo dục 

kỹ năng sống và hoạt động 

giáo dục ngoài giờ chính 

khóa 

Đỗ Thị Hoà Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT 

0989.865.885 

Nguyễn Anh Thuấn Trưởng phòng 

GDTX&ĐH 

0912.282.494 

Cao Chiến Thắng Chuyên viên phòng 

GDTX&ĐH 

0902.215.886 

4 Cho phép trung tâm ngoại 

ngữ, tin học hoạt động giáo 

dục 

Đỗ Thị Hoà Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT 

0989.865.885 

Nguyễn Anh Thuấn Trưởng phòng 

GDTX&ĐH 

0912.282.494 

Khúc Hải Yến Chuyên viên phòng 

GDTX&ĐH 

0914.438.505 
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5 Cho phép trung tâm hỗ trợ và 

phát triển giáo dục hòa nhập 

hoạt động giáo dục 

Đỗ Thị Hoà Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT 

0989.865.885 

Nguyễn Anh Thuấn Trưởng phòng 

GDTX&ĐH 

0912.282.494 

Đặng Hoàng Anh Chuyên viên phòng 

GDTX&ĐH 

0936.001.379 

6 Cấp giấy chứng nhận kiểm 

định chất lượng giáo dục đối 

với các bậc học 

Đỗ Văn Lợi Phó Giám đốc Sở 

GD&ĐT 

0944.046.668 

Bùi Khánh Toàn Trưởng phòng 

Khảo thí 

&KĐCLGD 

0912.413.623 

Phạm Thị Hồng Vân Phó Trưởng phòng 

Khảo thí và 

KĐCLGD 

0913.678.689 

 Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT.                           

                     KT. GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
               

                                Phạm Quốc Hiệu 
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