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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /TB-SKHCN Cao Bằng, ngày          tháng        năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng 

 

 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;  

 Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

 Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, công chức; 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng công bố thông tin về người phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:  

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở KH&CN:  

 Ông Bế Đăng Khoa. 

 Chức danh: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng;  

 Điện thoại:  Cơ quan: 0206. 3 755 599;    Di động: 0919 772 227; 

 Email: bdkhoa@caobang.gov.vn; dangkhoa1977@gmail.com.  

 2. Việc uỷ quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí:  

 Trong trường hợp Người phát ngôn nêu tại Khoản 1 không thể thực hiện phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì Người phát ngôn uỷ quyền cho 01 Phó 

Giám đốc Sở (gọi là Người được uỷ quyền phát ngôn) thực hiện việc phát ngôn và 

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

cho báo chí không được tự uỷ quyền tiếp cho người khác.  

Việc uỷ quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản và chỉ áp dụng trong từng 

vụ việc cụ thể và có thời hạn nhất định. Thông tin về người được uỷ quyền thực hiện 

phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (gồm họ và tên; chức vụ; số điện thoại và 

địa chỉ email) sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ sokhcn.caobang.gov.vn (và trang thông tin điện tử 

khcncaobang.gov.vn) trong thời hạn 12 giờ kể từ khi ký văn bản uỷ quyền.  
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3. Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin:  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng - Số 070, phố Vườn Cam, phường 

Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 825/TB-SKHCN ngày 05 tháng 10 năm 

2018 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Cao Bằng.  

Trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./. 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh uỷ (B/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);  

- Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c); 

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Cao Bằng;  

- Hội Nhà báo tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở KH&CN;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;  

- Website Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, VP.  

K/T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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