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QUYẾT ĐỊNH 

 Về viêc̣ cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

 

 GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG  

  

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh An Giang; 

Căn cứ Ngh ị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quy ết định số 1835/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2017 của 

UBND tỉnh 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; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ông Nguyễn Viêṭ Trí, Giám đốc Sở Xây dựng là người phát ngôn 

và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. 

- Số điêṇ thoaị cơ quan: 0296 3853237,    di đôṇg: 0913 877758. 

- Điạ chỉ e-mail:  nvtri@angiang.gov.vn 

Điều 2. Ông Nguyêñ Viêṭ Trí  thưc̣ hiêṇ phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo  chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 

năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Điều 3. Quyết điṇh này có hiêụ lưc̣ thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng (Phó) các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 

ông Nguyêñ Viêṭ Tri ́chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

-   Như Điều 3; 

-   Sở thông tin và Truyền thông; 

-   Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Trí 
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