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CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
Long An, ngày 02!"tháng 4 nám 2017

QUYET D!NH
V vic bãi bö Quyt djnh s 33/2013/QD-UBND ngày 07/8/2013 cüa UBND
tinh Long An ban hành Quy ch phát ngôn và cung cp thông tin cho
báo chI ella co quan hành chInh nhà ntró'c trên dja bàn tinh Long An

UY BAN NHAN DAN T!NH LONG AN
Can thLut Td chz'c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015,
Can ci Lut Ban hành van ban quyphgm pháp luçt ngày 22/6/2015;
Can c' Lut Báo chI ngày 05/4/2016,
Can ci Nghj djnh so' 09/2017/ND-cP ngày 09/02/2017 cza ChInh pith
quy djnh chi tiét vic phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI cza các co'
quan hành chInh nhà nzthc,
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Theo d nghj cia Giám dO'c Sà Thông tin và Truyn thông tgi Ta trInh s
395/TTr-STTTTngày 31/3/2017,
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QUYET D!NH:
Diu 1. Bai bó Quyt djnh s 33/2013/QD-UBND ngày 07/8/2013 cüa
Uy ban nhân dan tinh Long An ban hành Quy chê phát ngôn và cung cap thông
tin cho báo chI cüa co quan hành chInh nhà nithc trên dja bàn tinh Long An.
L do: Ni dung không con phll hqp v&i quy djnh pháp 1ut hin hành.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày 20/4/20 17.
Diu 3. Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc Sâ Thông tin và Truyn
thông; ThU triiO'ng các si ngành tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xA Kiên
Tithng, thành phô Tan An và các don vj, to chüc, cá nhân có lien quan thi hành
Quyêt djnh nay.!.
Nci nhIn:
-NhuDiêu3;
- Viii Pháp chê - Bô TT&TT;
- Cue Kiêm tra VBQPPL — Bô Tu' pháp;
- Thtthng trirc Tinh üy;
- Thir?ng trirc FIDND tinh;
- CT, cac PCT. UBND tinh;
- Cong Thông tin din tcr tinh;
- Cong báo tinh;
- PhOng KGVX, NOi chInh;
- Liru: VT, LTh.
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