
  UBND TỈNH BÌNH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM    

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

   Số:             /STTTT-VP        Bình Thuận, ngày      tháng  8  năm 2022 

V/v đăng ký người phát ngôn và 

cung cấp thông tin cho báo chí. 
 

 

   Kính gửi:   Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

   

. 

Sở Thông tin và Truyền thông  đăng ký danh sách người phát ngôn và cung 

cấp thông tin cho báo chí cụ thể như sau: 

 

Họ tên Chức vụ Số điện thoại Email 

Võ Thành Công Giám đốc 0949244454 congvt@stttt.binhthuan.gov.vn 

 

Trên đây là danh sách đăng ký của Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên;                  

- Lưu VT, VP, Phụng.  
  

  

    

                                                                                            

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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