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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Chương II Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 

11/11/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông 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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

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 UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 

năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, 

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

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

UBND 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 Điều 4 Chương II 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 11/11/2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng), cụ thể như sau:  

 “Điều 4. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

1. Văn phòng; 

2. Thanh tra Sở; 
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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 đều là đơn vị giúp Giám 

đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước; đơn vị quy định tại Khoản 5 Điều 

này là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và 

Truyền thông.” 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ......tháng .... năm 2021. 

 Điều 3. 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./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;     
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Kiểm tra văn bản (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: 
phongkiemtravanban2012@gmail.com; 
- Lưu: VT, VX, TH, KT, XD, HC. 
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