
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HOÀI HẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-UBND Hoài Hảo, ngày      tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016; 

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; 

Căn cứ  Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về tăng 

cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Công chức Văn phòng – Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công ông Nguyễn Thành Tin – Chủ tịch UBND phường Hoài Hảo là 

người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND phường Hoài Hảo, cụ thể 

như sau: 

Họ và tên: Nguyễn Thành Tin 

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Hoài Hảo 

Số điện thoại: 0905502699 

Email: tinnt-hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn 

Địa chỉ liên hệ: UBND phường Hoài Hảo – thị xã Hoài Nhơn – tỉnh Bình Định 

Điều 2. Ông Nguyễn Thành Tin có trách nhiệm thực hiện các quy định về phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại 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. 

Điều 3. Văn phòng - Thống kê, các ông  bà  có tên tại điều 1, các ngành liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thị xã;     

- Lưu: VT, VP, NTN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Anh Trinh 

mailto:tinnt-hoaihao@hoainhon.binhdinh.gov.vn
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