
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:.............../STTTT-TTBCXB 
V/v công khai danh sách, thông tin người 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của cơ quan, đơn vị, địa phương lên Cổng 

thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử 

của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sóc Trăng, ngày.........tháng 3 năm 2023 

 

                 Kính gửi:  

                                  - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                  - UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; 

Căn cứ Chương trình số 22-CTr/TU, ngày 05-8-2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14-6-

2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, 

chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai 

đoạn hiện nay; 

Thực hiện Công văn số 1748/UBND-VX ngày 12/8/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Chương trình của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy,  

Nhằm thực hiện đúng các quy định về công bố, công khai danh sách, 

thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan 

hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên thuộc 

các cơ quan thông tấn, báo chí liên hệ công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ tác 

nghiệp, tiếp cận nguồn thông tin chính thống,… Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai 

danh sách, thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình lên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện 

tử của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 



Sở Thông tin và Truyền thông kính mong các cơ quan, đơn vị, địa phương 

phối hợp thực hiện theo đúng quy định. 

Trân trọng./. 
 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Chiến 
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