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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Ban 

quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long 

 

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ 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 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về ban hành quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng ninh; 

Căn cứ Quyết định số 2328/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 về việc ban 

hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn quốc 

gia bái Tử Long; 

Căn cứ Quyết định số 55 QĐ-VQG ngày 23/8/2022 của Ban quản lý Vườn 

quốc gia Bái Tử Long về việc phân công công tác của Giám đốc và các Phó Giám 

đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử long, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phân công người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí 

của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long như sau: 

1. Ông Phạm ngọc Vinh – Giám Đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử 

Long; Số điện thoại: 0913267909; Email: phamngocvinh@quangninh.gov.vn, là 

người phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên cho báo chí của Ban quản lý 

Vườn quốc gia Bái Tử Long. 

2. Ông Phan Thanh Nghị - Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bái 

Tử Long; Email: phanthanhnghi2@quangninh.gov.vn; Số điện thoại: 0982862838, 

là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về các lĩnh vực như nghiên 

cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long. 

Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý 

Vườn quốc gia Bái Tử Long thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều 

7, Điều 8 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về ban hành quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng ninh; 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Các ông có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, tổ 

chức trực thuộc và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
 - Giám đốc, các PGĐ (b/c); 

 - Các phòng chuyên môn, tổ chức trực thuộc; 

 - Lưu: VT-VP 

           VP05-05b 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Vinh 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-12T11:26:31+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Nguyễn Văn Hùng<nguyenvanhung.vqgbtl@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-12T11:27:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	Phạm Ngọc Vinh<phamngocvinh@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-12T11:34:46+0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long<bqlvqgbtl@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




