
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1405 /UBND-NCKSTTHC 

V/v xây dựng văn bản  

quy phạm pháp luật năm 2022 

Bình Thuận, ngày    11    tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Y tế. 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 362/STTTT-

VP ngày 07/4/2022, Sở Y tế tại Tờ trình số 1292/TTr-SYT ngày 07/4/2022 về việc 

xin chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và ý kiến của Sở Tư 

pháp tại Công văn số 644/STP-NV1 ngày 28/4/2022 (gửi file văn bản đính kèm), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương cho xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Quyết định bãi bỏ Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 26/01/2011 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông; cơ quan phối hợp: Các cơ 

quan, đơn vị có liên quan. Thời gian trình dự thảo: Trong quý III năm 2022. 

2. Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (thay thế Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh). 

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế; cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; thời gian trình dự thảo: Trong quý III năm 2022. 

Yêu cầu các Sở nêu trên triển khai thực hiện theo đúng trình tự quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTTT, KGVXNV, NCKSTTHC.Hữu 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Đăng 
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