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THÔNG BÁO 

Về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

 

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

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

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

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động 

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

Cao Bằng. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng công bố 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 Nguyễn Quốc Trung. Chức danh: Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng. 

- Điện thoại: 0988.488.889 

- Email: trungnq.tp@caobang.gov.vn 

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

- Trong trường hợp Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng không thể thực 

hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho một trong các 

Phó Chủ tịch hoặc các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

UBND Thành phố 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 Chủ tịch ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND Thành 

phố, tại địa chỉ https://ubndtp.caobang.gov.vn/. 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 phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại UBND 

thành phố Cao Bằng, số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 
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Thông báo này thay thế Thông báo số 469/TB-UBND ngày 14 tháng 6 

năm 2018 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố 

Cao Bằng. 

Trên đây là Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, thông báo để các cơ quan, đơn vị 

được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (B/c) 

- Các sở, ban, ngành; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các tổ chức chính trị, xã hội; 

- Phòng, ban, đơn vị Thành phố 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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