
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STTTT-VP 
V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định chức 

năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông 

Đắk Nông, ngày      tháng 02 năm 2023 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm CNTT&TT Đắk Nông. 

 

Được sự đồng ý chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh tại Công văn số 5619/UBND-TH ngày 03/10/2022. 

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa 

và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sở Thông tin và Truyền thông 

dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông. 

(Có dự thảo đính kèm) 

1. Để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Sở 

Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, 

thành phố nghiên cứu nội dung dự thảo, có ý kiến góp ý cho dự thảo. 

2. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo 

Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của các tổ chức, cá 

nhân, cộng đồng theo quy định. 

Ý kiến góp ý vui lòng gửi về Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông 

trước ngày 16/02/2023 để tổng hợp, trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND 

tỉnh ban hành theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc;  

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 

  


		2023-02-03T10:54:58+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T14:19:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T14:19:15+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-03T14:19:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




