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UBND TLNH PHJ THQ CX)NGHOAXHQICHUNGHiAVIET NAM 
si ThÔNG TIN vA TRUYEN ThÔNG Doe 1p -  Ti.r do - Hanh phñc 

S& ,43 /STTTT-TTBCXB 
V/v thi& 1p &r&ng day nOng báo chi 

Phi ThQ, ngày,4'i tháng 01 nám 2020 

Kinhgi: 
- Các s&, ban, ngành, doàn th cp tinh; 
- UBND các huyn, thành, thj; 
- Phông Van hóa và Thông tin cáo huyn, thành thj; 
- Cáo doanh nghip trên dja bàn; 
- Cáo Tru&ng Dai  h9c, Cao d.ng trên dja ben; 
- Cong Thông tin din tr tinh. 

Trithc thirc trng nhiu t chitc, cá nhân phán ánh v hin tuqng igi diing 
danE nghia báo chI, Co tnrng hçrp giã mao  nhà báo dê sách nhieu doanh nghip, 
t chirc, cá nhân nhm triic lçii, gay birc xñc trong du 1un xA hti; B Thông tin 
và Truyên thông dä ban hành van bàn so 49/BTTTT-CBC ngày 08/01/2020 v 
vic d nghj cáo Sâ Thông tin và Truyên thông thiêt 1p  duOng day nóng báo 
chI. Sâ Thông tin vâ. Truyên thông Phü Th9 thông báo thiêt 1p du?xng day nóng 
báo chI nhu sau: 

1. Giao dng ehI Trn Th Thiiy, Tnr&ng Phông Thông tin - Báo chI - 
Xuât bàn thuxng trirc dir&ng dã.y nóng báo chI dê tiêp nhn Va xir 1 thông tin 
lien quan den boat dng sai ph?m, nhüng nhiêu cüa nba báo, phóng viên các ccx 
quan báo chI tai  dja phuo'ng. Din thoai: 0210.3817.045 - 0982.133.916. Email: 
bcxb . soLtttphutho.gov.vn. 

2. Thông tin v duxng day nóng báo chi dupc dAng tâi cong khai trên 
Cong Thông tin din tr tinE Phi'i Th9 và Trang thông tin din tü cüa S& Thông 
tin và Truyên thông Phü Th9. 

S& Thông tin và Truyk thông thông báo d cáo ccx quan, dcxn vl,  t chirc, 
doanh nghip, truông h90 duqc biêt và phôi hçxp./. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Cic Báo chI (B/c) 
-GD; -7 
- Liru: VT, TTBCXB (DT)/, 

Trinh Hung So'n 
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