
 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SVHTTDL-TTr 
V/v lấy ý kiến góp ý  

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Quảng Trị, ngày          tháng 11 năm 2021 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng UBND tỉnh. 

Để kịp thời xử lý các nội dung đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 

1318/STP-XD&KTVBQPPL ngày 10/11/2021, đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy 

định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đảm 

bảo phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 

9 năm 2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 

07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng 

Trị (gửi kèm theo). 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để có cơ sở 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét, quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch kính đề nghị quý cơ quan: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện phản biện xã 

hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định nói trên.        

3. Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đăng tải toàn văn dự thảo 

Tờ trình và dự thảo Quyết định lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị trong thời 

hạn ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Văn bản tham gia ý kiến xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước 

ngày 30 tháng 11 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, TTr. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Tuấn 
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