
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-KTKĐ               Khánh Hòa, ngày       tháng 6  năm 2019 

V/vthông báo người phát ngôn 

chính thức Kỳ thi trung học phổ 

thông quốc gia 2019 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 

 Thực hiện Kết luâṇ của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại cuộc 

họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ 

thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh  Khánh Hòa vào ngày 24/5/2019, Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnhthông tin về người phát ngôn chính thức Kỳ thi trung học 

phổ thông quốc gia năm 2019, cụ thể như sau: 

 - Người phát ngôn chính thức: Bà Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc phụ trách 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung 

học phổ thông quốc gia năm 2019 tỉnh Khánh Hòa; 

-Điện thoại: 0399988 178. 

 - Email: htly@khanhhoa.edu.vn../. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Lý 
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