
THÔNG BÁO 

Về cử Ngƣời phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

của Sở Công Thƣơng thành phố Đà Nẵng 

 

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, Sở Công Thương thông báo về Người phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng như sau: 

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

Họ và tên: Phan Văn Kha 

Chức vụ: Giám đốc Sở Công Thương 

Điện thoại cố định: 0236. 3822846 

Điện thoại di động: 0903.527.245 

Địa chỉ thư điện tử: khapv@danang.gov.vn 

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

Trong trường hợp Giám đốc Sở Công Thương không thể thực hiện phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Giám đốc Sở Công Thương ủy quyền cho 

Phó Giám đốc sở là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí. 

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 ủy quyền phát 

ngôn (họ tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ e-mail) được đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://socongthuong.danang.gov.vn 

trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản ủy quyền. Người được ủy quyền phát 

ngôn không được ủy quyền tiếp cho người khác. 

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng kính thông báo đến các cơ quan, đơn 

vị được biết./. 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:           /TB-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày     tháng 4 năm 2017 

Nơi nhận: 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- UBND thành phố Đà Nẵng (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Ban Biên tập Website Sở; 

- Các cơ quan báo chí; 

- Lưu: VT, VP. 
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