
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:  1411  /SNN-TCHC 

V/v hướng dẫn công tác tiếp xúc, 

làm việc với báo chí và xử lý 

thông tin báo chí trên địa bàn Tỉnh  

Quảng Trị, ngày  05  tháng 8 năm 2020 

      

 

     Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở; 
 
 

 

 

Ngày 31/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 560/STTTT-

TTBCXB về việc hướng dẫn công tác tiếp xúc, làm việc với báo chí và xử lý 

thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sao gửi kèm); Nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho các nhà báo, phóng viên hoạt động tác nghiệp cũng như việc phối 

hợp, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị theo 

đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn 

tại văn bản số 560/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông trong công tác phối hợp, tiếp xúc với báo chí và xử lý thông tin 

báo chí phản ánh. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có các sự việc lớn, đột xuất, phức 

tạp, nhạy cảm yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và PTNT để có ý kiến chỉ đạo. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
 - Như trên; 

 - Các PGĐ Sở;                                                                         

 - Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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