
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
Số:  3262/VP-THCB 

 
Lạng Sơn, ngày  16 tháng  8  năm 2018 

V/v cung cấp danh sách người 
phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí 

 

    
Kính gửi:   

    - Các sở, ban, ngành; 
     - UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính 
phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
của các cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ 
quan, đơn vị: 

1. Đăng tải danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 
chí của đơn vị lên Trang thông tin điện tử theo đúng yêu cầu tại khoản 4, Điều 
3, Nghị định 09/2017/NĐ-CP, thông tin đăng tải bao gồm: họ tên, chức vụ, số 
điện thoại và địa chỉ e-mail. 

2. Gửi danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
của đơn vị về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2018 để tổng 
hợp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. 

Trong trường hợp có thay đổi thông tin về người phát ngôn và cung cấp 
thông tin cho báo chí, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động thông tin cho Văn 
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời cập nhật. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm 
phối hợp thực hiện./. 

                                                           
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chánh, PVP UBND tỉnh;  
- Các phòng: KGVX, TH;  
- Lưu: VT, THCB. 

 
 

 Dương Văn Chiều 
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