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Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

Xử lý Công văn số 751/STTTT-VP ngày 03/6/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc xin ý kiến UBND tỉnh đối với cơ cấu tổ chức trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về thời gian tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy phạm 

pháp luật Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Sở Thông tin và Truyền thông: 

Việc ban hành Quyết định nêu trên được UBND tỉnh đồng ý chủ trương 

thực hiện tại Công văn số 4313/UBND-TH ngày 20/5/2020; theo đó, thời gian 

hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh là trong tháng 7/2020. Do vậy, đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát, xây dựng dự thảo và tham mưu 

UBND tỉnh theo đúng quy định. 

2. Về cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông (theo góp ý của 

Sở Nội vụ tại Công văn số 937/SNV-TCBC ngày 29/5/2020): 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2, Thông tư liên tịch số 

06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của liên Bộ Thông tin và Truyền 

thông – Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, 

thành phố trực thuộc tỉnh thì Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì dự 

thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

Do vậy, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ quy định hiện hành 

và điều kiện thực tế để xem xét tiếp thu hoặc không tiếp thu (nêu rõ lý do) ý kiến 

góp ý của các sở, ban, ngành liên quan. UBND tỉnh chỉ xem xét, cho ý kiến sau 

khi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật.    

Nhận được Công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp; 

- Phòng KGVX (QC 42a) 

- Lưu: VT, TH (Ph 5 b )  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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