
UBND HUYỆN QUẢNG HÒA 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /VHTT 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định về 

vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Quảng Hòa 

 
 Quảng Hòa, ngày      tháng 10 năm 2022 

                         

    Kính gửi:  

                                    - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

                                    - Sở Thông tin và Truyền thông, 

                                    - Các phòng, ban chuyên môn UBND huyện, 

                                    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

  

Thực hiện Công văn số 816/UBND-TP ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện Quảng Hòa về việc rà soát quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn. 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư số 

08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh; phòng Văn hóa và 

Thông tin thuộc UBND cấp huyện; Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 

27/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông 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.  

Để đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản Quy 

phạm pháp luật, Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị các cơ quan, đơn vị 

nghiên cứu và đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Quy định về vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hòa. Ý kiến 

đóng góp gửi về phòng trước ngày 18/10/2022 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình 

UBND huyện ban hành theo đúng quy định 

(Gửi kèm dự thảo Quy định, Quyết định của UBND huyện). 
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Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Hoà rất mong nhận được ý kiến 

góp ý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và của 

các cơ quan đơn vị liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 

 

 

 
Đàm Thị Chiến 
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