
UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:          /STNMT-VP            Khánh Hòa, ngày       tháng  8 năm 2019
 

V/v giao nhiệm vụ cho người phát ngôn của 
Sở TNMT và cung cấp thông tin báo chí.

Kính gửi:
- Đ/c Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở;
- Phòng Khoáng sản;
- Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường;
- Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo;
- Trưởng Phòng Nước KTTV&BĐKH;
- Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin.

Thực hiện công tác trong nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho 
báo chí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nội dung sau:

1. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, thay Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 
phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí đối với các lĩnh vực quản lý nhà 
nước: Khoáng sản; Bảo vệ Môi trường; Biển và Hải đảo; Nước KTTV&BĐKH 
và Công nghệ Thông tin.

2. Các Phòng, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho 
đ/c Nguyễn Văn Đồng hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đồng chí thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Đồng (PGĐ Sở);
- Phòng Khoáng sản;
- Chi cục trưởng CC BVMT;
- Chic cục trưởng CC B&HĐ;
- TT CNTT;
- Lưu: VT-TC, Huy.

          GIÁM ĐỐC 
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