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THÔNG BÁO 

Về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin  

cho báo chí của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang 

   

 

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

việc 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 Ủy ban nhân 

dân 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; 

Để thuận tiện trong công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang thông báo ông Nguyễn Khánh Hiệp – 

Giám đốc Sở (số điện thoại: 0907.127.986, email: nkhiep@angiang.gov.vn) giữ 

vai trò là người phát ngôn chính thức của Sở. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang thông báo đến các đơn vị biết và 

liên hệ công tác./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Phạm Thế Triều 
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