
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /TB-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 08  tháng 7  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin  

cho báo chí của UBND thành phố Lạng Sơn 
 

 

 Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 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 1218/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND  

tỉnh Lạng Sơn về việc giao Quyền Chủ tịch UBND  thành phố Lạng Sơn, nhiệm kỳ 

2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; 

UBND thành phố Lạng Sơn thông báo thay đổi Người phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, cụ thể như sau: 

- Họ và tên: Nguyễn Văn Hạnh 

- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1969 

- Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn. 

- Đơn vị công tác: UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Số điện thoại: 0988.299.666 

- Hộp thư điện tử: nguyenhanh1169@gmail.com 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn công bố thông tin để quý cơ quan, 

đơn vị biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP; 

- C, PCVP+CV; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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