
 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng 

 

 Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của các cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 8994/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế 

- Xã hội Đà Nẵng; 

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là 

Viện) thông báo đến các cơ quan, đơn vị về người phát ngôn và cung cấp thông 

tin cho báo chí của Viện như sau: 

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí 

 Họ và tên:    Huỳnh Huy Hòa  

 Chức vụ:    Viện trưởng 

 Điện thoại cố định :  0236.3.886.968 

 Điện thoại di động :  0905.071.002 

 Hộp thư điện tử:   hoahh@danang.gov.vn 

2. Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

 Trong trường hợp Viện trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí thì Viện trưởng ủy quyền cho Phó Viện trưởng phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí đối với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể. Việc 

ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ 

việc và có thời hạn nhất định. 

 Thông tin về người được Viện trưởng ủy quyền phát ngôn và cung cấp 

thông tin cho báo chí sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử Viện chậm 

nhất trong thời hạn 12 giờ kể từ khi văn bản ủy quyền có hiệu lực. 
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 Người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí không 

được ủy quyền tiếp cho người khác. 

 3. Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin 

 Địa điểm thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại 

Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng , tầng 28, số 24 Trần Phú, 

thành phố Đà Nẵng. 

 Trên đây là thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Thông báo này 

thay thế cho Thông báo số 128/TB-VKTXH ngày 25 tháng 4 năm 2017 về người 

phát ngôn và cung cấp báo chí.  

Kính thông báo các cơ quan, đơn vị được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                         

- UBND thành phố Đà Nẵng (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Các sở, ban, ngành (để biết); 

- UBND các quận, huyện (để biết); 

- Các cơ quan báo chí; 

- Viện trưởng (b/c);  

- Các Phó Viện trưởng; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Viện; 

- Trang thông tin điện tử Viện (đăng tải công khai);                                                     

- Lưu: VT, VP. 

 

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Huy Hòa 
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