
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SƠN LA 

 

Số:           /UBND-VH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Sơn La, ngày      tháng      năm 2023 
V/v xin ý kiến tham gia vào Dự 

thảo Tờ trình; Quyết định của 

UBND thành phố quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của phòng Văn hoá và 

Thông tin thành phố Sơn La 

 

    

     Kính gửi:  

 - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Mặt trận tổ quốc VN thành phố Sơn La; 

 - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

     

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND 

cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện; Thông tư số 

11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông 

thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện; 

Thực hiện Công văn số 454/UBND-VH ngày 27/2/2023 của UBND thành 

phố rà soát, tham mưu ban hành Quyết định của UBND thành phố quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin 

thành phố; 

Ủy ban nhân dân thành phố đã giao phòng Văn hoá và Thông tin thành phố 

chủ trì, phối hợp với các phòng, ban xây dựng dự thảo Tờ trình của phòng Quản lý 

đô thị và dự thảo Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin thành phố thành phố. 



Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND thành phố trình cấp có thẩm 

quyền ban hành theo đúng quy định của pháp luật. 

UBND thành phố đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và 

Truyền thông; các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thuộc thành phố tham 

gia ý kiến đối với các dự thảo. Gửi ý kiến tham gia về UBND thành phố (Qua phòng 

Văn hoá và Thông tin thành phố) trước ngày 10/4/2023 để tổng hợp, báo cáo.  

(có danh sách các đơn vị xin ý kiến kèm theo) 

Giao Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: đăng tải toàn bộ dự 

thảo Tờ trình; Quyết định của UBND thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hoá và Thông tin thành phố trên Cổng 

thông tin điện tử của thành phố, thời gian đăng tải 30 ngày (từ ngày 08/3/2023 

đến ngày 10/04/2023) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

(Có dự thảo Tờ trình, Quyết định gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng đề nghị./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- BBT CTTĐT thành phố; 

- Lưu: VT, VH.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Công Chính 
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