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THÔNG BÁO 

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

 thường xuyên của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 

 Thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 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; Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa 

bàn tỉnh; Quyết định số 270/QĐ-STNMT ngày 05/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc ủy quyền người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường công cố thông tin Người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí thường xuyên của cơ quan, cụ thể như sau: 

 Họ và tên: Nguyễn Đình Duyệt 

 Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn 

 Điện thoại liên hệ, Di động: 0978.196.999; cơ quan: 02053.719.757 

 Địa chỉ thư điện tử: ndduyet@langson.gov.vn 

 Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để quý cơ quan, đơn vị biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí 

trên địa bàn tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Website Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT. 
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Đã ký 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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