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THÔNG BÁO 

Thông tin giao nhiệm vụ người phát ngôn và  

cung cấp thông tin cho báo chí 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 2 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 Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của 

UBND tỉnh An Giang về 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; 

Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với đồng chí 

Phạm Minh Tâm; 

 Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn trân 

trọng thông báo họ tên, chức vụ, số điện thoại và email người được giao nhiệm 

vụ người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của huyện đến  Sở Thông 

tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang như sau: 

 Họ và tên: Ông Phạm Minh Tâm 

 Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện 

 Điện thoại: 0919228890 

 Email: pmtam02@angiang.gov.vn hoặc pminhtamts@gmail.com. 

 Thông báo này thay thế cho Thông báo số 652/TB-VP ngày 19 tháng 7 

năm 2017 của Văn phòng HĐND-UBND huyện Thoại Sơn. 

 Trân trọng kính chào./. 
 
Nơi nhận:               
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh AG;         
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND-UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- UBMTTQVN huyện;   

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;    

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo Văn phòng; CBTH;      

- Cổng TTĐT tỉnh, huyện; 

- Lưu: VT. 
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