
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 1502 /STC-VP    Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2019 
   V/v cung cấp danh sách Người phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

 

 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn  

 

Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 

09/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Giám đốc Sở 

Tài chính ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở thực hiện việc phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí.  

Thực hiện Công văn số 3262/VP-THCB, ngày 16/8/2018 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, Về việc cung cấp danh sách Người phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 Danh sách Người phát ngôn và thông tin cho báo chí của Sở Tài chính, 

cụ thể như sau: 

Số 

TT 
Họ và Tên          Chức vụ 

           Điện thoại và 

           E-mail 

01 Vũ Hoàng Quý 
Phó Giám đốc Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn  

Cố định 02053 870 143; 

Di động 0989150779 

Vhquy@langson.gov.vn 

 Sở Tài chính cung cấp danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, để tổng hợp đăng 

tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Tổ công tác; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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