
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:          /STTTT-VP 
V/v đề nghị góp ý và đăng tải lên 

Cổng TTĐT tỉnh dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Bình Thuận. 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Bình Thuận, ngày         tháng 11 năm 2022 

 

 

     

                    Kính gửi:   

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Thông tin tỉnh.  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3705/UBND-

NCKSTTHC ngày 03/11/2022 về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 

căn cứ quy định tại Điều 120, Điều 129 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp 

luật năm 2015; Sở Thông tin và Truyền thông gửi dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) đến các cơ quan, đơn 

vị, địa phương có liên quan để tham gia góp ý kiến; đồng thời, đề nghị Trung 

tâm Thông tin – Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày đăng dự thảo) để 

các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý (gửi kèm dự thảo Quyết định). 

Văn bản góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 28/11/2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết 

định trình UBND tỉnh.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở TT&TT; 

- Lưu VT, VP. A.  

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 Võ Thành Công 
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