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          Số:          /TB-SNN                                Cao Bằng, ngày      tháng 3  năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng 

 

 

 Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 10 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp 

thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Thực hiện Công văn số 82/BCSĐ ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Cán 

sự Đảng UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bí thư Tỉnh 

ủy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện quy định phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 184/STTTT-TTBCXB ngày 

26 tháng 02 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiên Quy 

định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng thông báo thông tin người phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau: 

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

Ông: Bế Xuân Tiến 

Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng  

          Điện thoại cơ quan: 02063.852.463; Di động: 0982.113.686 

          Email: tienbx@caobang.gov.vn 

          2. Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

          Trong trường hợp Giám đốc Sở không thể pháp ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí thì Giám đốc Sở ủy quyền cho các Phó giám đốc Sở 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 Giám đốc Sở ủy quyền sẽ được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở http://snn.caobang.gov.vn. Người được ủy quyền phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không được ủy quyền cho người khác khi 

chưa có sự đồng ý của Giám đốc Sở. 
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          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 Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Số 25, Phố Bế Văn 

Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

          Trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Thường trực Tỉnh ủy;                                                                  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Ban Giám đốc Sở;  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở;   

- Trang thông tin điện tử Sở:               

- Lưu: VT, VP.         

                                                                                               Bế Xuân Tiến      
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