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THÔNG BÁO 

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

cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Núi Voi 

 

Căn cứ 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 cơ quan 

hành chính. 

Căn cứ Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang, ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Thực hiện Công văn số 3071/UBND-NC ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân huyện Tịnh Biên về việc công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí. 

Nay Ủy ban nhân dân xã Núi Voi công bố thông tin người phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Núi Voi như sau: 

Họ và tên: Thái Thị Điểm 

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Số điện thoại: 0984 407 327 

Email: chinhnua@gmail.com 

Ủy ban nhân dân xã Núi Voi thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để liên 

hệ./. 

 

Nơi nhận:               KT.CHỦ TỊCH  

- Ủy ban nhân dân huyện; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Phòng VH-TT huyện; 

- TT Đảng ủy - HĐND; 

- UBMTTQ và các đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị, các ấp; 

- Lưu: VT.              

                              Trịnh Văn Mãi 
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