
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
  

Số: 3448 /TB-STC       Sóc Trăng, ngày 17 tháng 9  năm 2019     

THÔNG BÁO 

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

của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

Căn cứ 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 cơ 

quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; 

Sở Tài chính thông báo về họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail 

của Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài chính tỉnh Sóc 

Trăng như sau: 

- Họ và tên: Ông Chung Thanh Tâm 

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng 

- Số điện thoại: 0913 722 985 

- Địa chỉ e-mail: cttam@soctrang.gov.vn 

 Sở Tài chính thông báo đến các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Sóc Trăng để biết và liên hệ công tác; đồng thời, đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (để biết) 

- Cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương  

đóng trên địa bàn tỉnh (để biết) 

- Đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Chung Thanh Tâm 
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