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THÔNG BÁO

Danh sách Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan
báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

(tính đến tháng 12 năm 2022)

Căn cứ Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Lào

Cai Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông

tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, truyền thông được cung
cấp thông tin và phản ánh một cách trung thực, chính xác, kịp thời tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
theo quy định của Luật Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ

quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh danh sách Văn phòng đại diện,
phóng viên thường trú cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai (tính đến thời điểm
tháng 12/2022) như sau:

(Danh sách các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí

trên địa bàn tỉnh Lào Cai gửi kèm theo Công văn)

* Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có thông tin phản ánh về báo chí đề

nghị gửi về:

 - Đường dây nóng của Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông):

+ Số điện thoại: 0865.28.28.28.

+ Email: duongdaynongbaochi@mic.gov.vn.

- Đường dây nóng báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

+ Số điện thoại: 0889.289.289.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến cơ quan, đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai biết./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
Lào Cai và các đoàn thể;
- Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp;
- Các doanh nghiệp nhà nước;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú cơ quan
báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Huệ
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