
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số386/QĐ-UBND  
 

An Giang,  ngày 07 tháng 3 năm  2019 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao nhiệm vụ người phát ngôn và  

cung cấp thông tin cho báo chí 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 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; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao ông Nguyễn Bảo Trung – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 
dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc phát ngôn và cung 
cấp thông tin cho báo chí của ông Nguyễn Bảo Trung thực hiện theo Luật Báo 
chí, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ và 
các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang; 
- Phòng: TH, KGVX; 
- Lưu: VT. 
 

CHỦ TỊCH 
 
 

(Đã ký)  
 
 

Vương Bình Thạnh 
 


		2019-03-07T09:50:57+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




