
 
                

                     Kính gửi:  Báo Xây dựng. 
 
 

Ngày 29/12/2021, báo Xây dựng có Công văn số 267/CV-BXD về việc 
thay thế phóng viên hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, từ ngày 

01/01/2022 báo Xây dựng cử nhà báo Hà Thị Tình là phóng viên thường trú trên 
địa bàn tỉnh Nghệ An thay thế nhà báo Nguyễn Quang Hợp. 

Về vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận việc thay đổi phóng viên thường trú báo Xây dựng tại Nghệ 

An, cụ thể như sau: 

- Họ và tên phóng viên thường trú: Nhà báo Hà Thị Tình; 

- Số Thẻ Nhà báo: 018831, ngày cấp 27/7/2021; 

- Điện thoại liên hệ: 0984994455; Email: truyenhinhxd@gmail.com; 

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 5, tòa nhà Trí Dương, số 139, đường Phạm Đình 
Toái, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. 

2. Phóng viên thường trú báo Xây dựng phải chấp hành nghiêm chỉnh 
Luật Báo chí năm 2016, hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan 

báo chí; đúng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân 
thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên 

quan. Phóng viên thường trú báo Xây dựng chịu sự quản lý nhà nước về báo chí 
của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An./. 

 
Nơi nhận:                                            

- Như trên;  

- Ban Tuyên giáo TU; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để biết); 

- UBND các huyện, thành, thị (để biết); 

- PVTT báo Xây dựng tại NA; 

- PGĐ Hảo; 

-  Lưu VT, TTBCXB.                                                            

                                                                                                                                                                    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Bá Hùng 

 

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 thay đổi phóng viên thường trú báo Xây 
dựng hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

                  Nghệ An, ngày        tháng       năm  2022  
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