
 
 

  Kính gửi:   
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

                                                                                    Tỉnh Nghệ An. 
 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí, Sở Thông tin và Truyền 

thông thường xuyên cập nhật danh sách nhà báo, phóng viên và cộng tác viên 
các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở Thông tin và 

Truyền thông thông báo để các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị 
được biết: 

- Khi cần thông tin liên quan đến nhà báo, phóng viên và cộng tác viên hoạt 
động trên địa bàn tỉnh đề nghị tra cứu tại địa chỉ https://nghean.gov.vn/. 

- Sở Thông tin và Truyền thông thông báo chấm dứt hoạt động của phóng 
viên thường trú Tạp chí Nhà đầu tư (Nhà báo Nguyễn Anh Bình) và Tạp chí 
Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam (Nhà báo Nguyễn Anh Bình) trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An và Văn phòng đại diện Tạp chí Quê hương Ngày nay (Nhà báo 
Phạm Xuân Tiến). Lý do: Phóng viên thường trú và Trưởng Văn phòng đại diện 

của ba cơ quan báo chí này đã chuyển công tác sang cơ quan báo chí khác, cơ 
quan báo chí không thực hiện cử phóng viên thường trú, cử Trưởng Văn phòng 

đại diện thay thế. 

Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An thông báo để các sở, ban, ngành, 

đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành, thị được biết./.  
 

Nơi nhận:                                            
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- T/c Nhà đầu tư; T/c DN&TTVN; T/c QHNN; 

- Giám đốc Sở (b/c);      

-  Lưu VT, TTBCXB.                                                            

                                                                                                                                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hảo 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-STTTT 
  

V/v cập nhật danh sách phóng viên, CTV báo 
chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

                  Nghệ An, ngày       tháng      năm  2021  

https://nghean.gov.vn/
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