
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /GUQ-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nam, ngày       tháng       năm 2020 

       

GIẤY ỦY QUYỀN 

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

 

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016; 

Căn cứ Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam được ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/ 8/2016 của UBND tỉnh 

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

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam; Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 3 Quyết định 

số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Hà Nam. 

Tôi, Nguyễn Duy Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Người 

thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Thông tin và Truyền 

thông ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các nội dung liên 

quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin cho cá nhân sau: 

Họ và tên: Nguyễn Đức Cường  

Chức vụ: Phó Giám đốc sở 

Số điện thoại: 0918.807.073 

Địa chỉ email: nguyenduccuong@hanam.gov.vn 

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. 

Ông Nguyễn Đức Cường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí được ủy quyền theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các cơ quan báo chí; 

- PGĐ Sở TT&TT Nguyễn Đức Cường; 

- Lưu:VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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