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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 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 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Lộc 

- Chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum 

- Địa chỉ: 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum 

- Điện thoại: 0966193636 

- Email: nvloc.stnmt@kontum.gov.vn 

 Điều 2. Người phát ngôn thực hiện các quyền, trách nhiệm của Người 

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 và có quyền ủy 

quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng công việc cụ thể. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 130/QĐ-STNMT ngày 09/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc 

thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Kon Tum. 
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Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân 

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

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Sở TT&TT; 
- Các CQ báo chí tại tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP.  

  GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Lộc 
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