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       Kính gửi:  
   - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; 

   - Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế;
           tỉnh Sóc Trăng. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định 
số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi xin ý kiến đóng góp của các đồng chí thành 
viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Y tế đối với dự thảo Quyết định nêu trên. 

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, đóng góp  ý kiến và gửi văn bản góp  ý 

về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 16/7/2021 để tổng hợp, trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh. Trường hợp các đồng chí cần có thêm thời gian để nghiên 

cứu, đề nghị phản hồi bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được 
biết. 

(Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc 
Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, được đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: vpub.soctrang.gov.vn; mục “Góp ý dự thảo văn 

bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng”)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT. 
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Sóc Trăng, ngày     tháng năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng ban 

hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 
2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

 

 
                    ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 
ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 
3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 
tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc 
Trăng. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 
ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 

2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“1. Sở Thông tin và Truyền thông có Giám đốc Sở và 02 Phó Giám đốc 
Sở. 
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2. Giám đốc sở là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân 
tỉnh bầu, là người đứng đầu sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và 
trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở và thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm 
việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo đề 
nghị của Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ 

cụ thể do Giám đốc sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và 
trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng 

mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc sở ủy nhiệm thay Giám đốc sở điều 
hành các hoạt động của sở. Phó Giám đốc sở không kiêm nhiệm người đứng 

đầu tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc sở, trừ trường hợp  p háp luật có quy 
định khác.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 
“Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của sở, gồm: 

1. Văn phòng; 

2. Thanh tra Sở; 

3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; 

4. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; 

5. Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông. 

Những đơn vị từ Khoản 1 đến Khoản 4 Điều này là các tổ chức tham 

mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ; đơn vị quy định tại Khoản 5 Điều 
này là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.” 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ......tháng… năm 2021./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Công báo; 
- Hộp thư điện tử: sotp@soctrang.gov.vn; 
- Lưu: VT, VX, TH, KT, XD, HC 
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CCHHỦỦ TTỊỊCCHH 

 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-07T17:13:17+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Trần Thị Hồng Vân<tranthihongvan-soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-08T10:59:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Quốc Điền<truongquocdien-soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-08T13:51:30+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-08T13:51:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-08T13:51:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-07-08T13:53:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vanphong_soctrang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




