
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /TTr-STTTT            Quảng Trị,  ngày       tháng      năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 

 

Kính gửi:  UBND tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện 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; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP;  

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

và Truyền thông về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông 

tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

UBND cấp huyện; Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thay thế Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị; Quyết định 

số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 07/6/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, gồm các nội 

dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cở sở thực tiễn 

Nhằm sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông phù hợp với Nghị định số 

48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tư số 

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

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

thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện; Sở 

Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo “Quyết định về Quy định chức 

DỰ THẢO 



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

thông”. 

2. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

- 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;  

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính 

phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

- Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin 

và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

UBND cấp huyện. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 7/6/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Thông tin và 

Truyền thông Quảng Trị; Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 ban hành Quy định 

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

thông tỉnh Quảng Trị do không còn phù hợp theo quy định của pháp luật. 

2. Quan điểm 

Tuân thủ các quy định của pháp luật về Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. 

Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, công khai, thuận lợi trong thực hiện. 

Thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

Trường hợp Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc lĩnh vực thông 

tin và truyền thông có quy định khác với quy định này về Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Trị thì thực hiện theo quy định của cơ quan đó, trường hợp có nhiều quy 

định về một nội dung thì thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền 

cao hơn. 

 



III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự  thảo “Quyết định về Quy 

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

Truyền thông”, tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia của UBMT Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Quảng Trị; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố và 

các đơn vị liên quan; đăng tải toàn văn Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Sở Thông tin 

và Truyền thông đã nhận được …. Ý kiến tham gia và đã tổng hợp, tiếp thu, 

chỉnh sửa dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của 

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện 

dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh xem xét. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

Dự thảo Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, gồm 3 Chương, 6 Điều, gồm các 

nội dung cơ bản sau: 

Chương I: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

Điều 1. Vị trí và chức năng 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Chương II: Cơ cấu tổ chức và biên chế 

 Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy 

 Điều 4. Biên chế và số người làm việc 

 Điều 5. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng thuộc Sở 

và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

 Chương III: Tổ chức thực hiện  

Điều 6. Điều khoản thi hành. 

Sở Thông tin và Truyền thông kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 

 

 


