
                  UBND HUYỆN MỸ TÚ 

   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:        /VHTT 

V/v triển khai thực hiện Nghị định  

số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022  

của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Tú, ngày      tháng 02 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 173/STTTT-TTr, ngày 15/02/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ;  

Thực hiện Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND, ngày 25/10/2021 của Chủ 

tịch UBND huyện Mỹ Tú ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Phòng Văn hóa và Thông tin xin chuyển đến quý cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được biết và thực hiện Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 

10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt 

động báo chí, hoạt động xuất bản. 

(Đính kèm Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính 

phủ) 

Ngoài ra, để công tác triển khai thực hiện có hiệu quả, Phòng Văn hóa và 

Thông tin kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện những nội dung của 

Nghị định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

phạm vi quản lý. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, quý cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có văn bản phản hồi về Phòng Văn hóa và Thông tin 

biết để Phòng tổng hợp, báo cáo UBND huyện trình Sở Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện./. 
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Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Cẩm 
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