
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU PHÚ 
 

Số: 773/UBND-VP 

V/v người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí của huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Châu Phú, ngày  02 tháng 8 năm 2017 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính Phủ quy định chi 

tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh An 

Giang ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;  

Thực hiện công văn số 530/STTTT-TTBCXB, ngày 18/7/2017 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh An Giang về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-

CP ngày 9/2/2017 của Chính Phủ và Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 

của UBND tỉnh An Giang. 

Nay, UBND huyện Châu Phú cung cấp người phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của huyện như sau: 

1. Chủ tịch UBND là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

huyện Châu Phú. 

2. Thông tin của người phát ngôn: 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email 

Trần Văn Đảo Chủ tịch UBND 

huyện 

0913191270 tvdao@angiang.gov.vn 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện công bố thông tin người phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí của huyện lên Cổng thông tin điện tử. 

 (Công văn này thay thế công văn số 756/UBND-VP ngày 28/7/2017 của UBND 

huyện Châu Phú). 

UBND huyện Châu Phú phúc đáp đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An 

Giang được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT và các PCT. UBND huyện; 

- CVP và các PCVP; 

- Đ/c Phan Hoàng Em; 

- Lưu: VT (336.VH2017).           

 
 

 

 Nguyễn Phước Nên 
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