
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /VP-KGVX 

V/v phối hợp, cung cấp thông tin 

nội dung báo phản ánh về hoạt động 

đấu thầu và thi công của công ty 

TNHH xây dựng Thuận Nguyên 

trên địa bàn tỉnh  

Gia Lai, ngày         tháng  7  năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:    Tạp chí Kiểm sát. 

 

 Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được công văn số 78/T4 ngày 05/7/2021 của 

Tạp chí Kiểm sát đề nghị phối hợp, xác minh thông tin phản ánh về hoạt động 

đấu thầu và thi công công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai của công ty TNHH xây 

dựng Thuận Nguyên; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 

Việc cung cấp thông tin cho báo chí thực hiện theo quy định tại Mục 2, 

Chương IV, Luật Báo chí năm 2016, theo đó những nội dung chi tiết liên quan 

đến hồ sơ công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai do công ty TNHH xây dựng 

Thuận Nguyên thực hiện sẽ được cung cấp cho cơ quan báo chí theo đúng quy 

định; đề nghị Tạp chí liên hệ với sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, đơn vị 

liên quan để được cung cấp thông tin. 

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của Ủy ban nhân dân 

tỉnh để Tạp chí Kiểm sát biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các PVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, KTTH, NC, KGVX. 

 

 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Công Hoài 
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