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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

  

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG 
 

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

tỉnh An Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây 

dựng tỉnh An Giang; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh 

về việc sửa đổi Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-

UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 29 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ 

về 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 16/6/2017 của UBND tỉnh về việc 

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 Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công Bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Giám đốc Sở Xây dựng là người 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng, cụ thể như sau: 

- Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Thúy 

- Chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng 

- Số điện thoại: 0913952266; Thư điện tử: ntmthuy@angiang.gov.vn 

- Địa chỉ: Số 99, đường Trần Quang Diệu, P. Mỹ Hòa, TPLX, tỉnh An Giang 

Điều 2. Quyền và trách nhiệm của người phát ngôn thực hiện theo Điều 7, Nghị 

định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ “ Về quy định chi tiết việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước”. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các cơ quan có 

liên quan và Bà Nguyễn Thị Minh Thúy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                

- Như điều 3; 

- BGĐ Sở;  

- Lưu: VT, Huy. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Thanh Vũ 
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