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THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

của UBND huyện Yên Định năm 2020 
 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 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; 

  UBND huyện Yên Định thông báo về việc thay đổi người phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí năm 2020 như sau: 

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí 

Họ và tên: Nguyễn Văn Bình 

Chức vụ: Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện 

Điện thoại di động: 0912133 661 

Hộp thư điện tử: binhnv.yendinh@thanhhoa.gov.vn 

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
  Trong trường hợp Phó Chủ tịch phụ trách Nguyễn Văn Bình vắng mặt dài 

ngày thì sẽ ủy quyền cho các Phó Chủ tịch huyện phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc ủy quyền phát 

ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời 

hạn nhất định. 

Thông tin về người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện tại địa 

chỉ https://yendinh.thanhhoa.gov.vn chậm nhất trong thời hạn 12 giờ kể từ khi 

văn bản ủy quyền có hiệu lực. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí không được ủy quyền tiếp cho người khác. 

3. Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin 
Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại 

Cơ quan UBND huyện Yên Định, Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Định trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị được biết để tiện cho việc liên hệ và phối hợp trong quá trình công tác. 

Phóng viên các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp, khai thác thông tin 

liên hệ với người thực hiện phát ngôn của UBND huyện Yên Định để được cung 

cấp thông tin chính thức theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin truyền thông;         (để b/c); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hiếu 
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