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THÔNG BÁO 

Về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng 
  

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin 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 về 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; 

Căn cứ 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. 

Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng công bố thông tin và người phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí như sau: 

1. Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí 

Ông Bế Văn Hùng, Trưởng Ban Dân tộc  

Điện thoại: 0206.3853.591. 

Email: hungbv@caobang.gov.vn 

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

Trong trường hợp Trưởng ban không thể phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí thì Trưởng ban ủy quyền cho các Phó Trưởng ban 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 tin về người được Trưởng ban ủy quyền phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc 

http://bandantoc.caobang.gov.vn. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí không được ủy quyền cho người khác khi chưa có sự đồng ý 

của Trưởng ban. 

3. Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin 

mailto:hungbv@caobang.gov.vn
http://bandantoc.caobang.gov.vn/


Địa điểm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại trụ sở Ban 

Dân tộc tỉnh Cao Bằng số 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

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

của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT tỉnh ủy; 

- TT Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạoUBND tỉnh; 

- Các sở ban ngành, tổ chức, đoàn thể; 

- UBND các huyện thành phố; 

- Phòng Dân tộc; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang thông tin Ban Dân tộc; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Bế Văn Hùng 
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