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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 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 

04/4/2014 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 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 14/01/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

33/TTr-STTTT ngày 28/5/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo 

số 238/BC-SNV ngày 15/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang như sau: 

1. Văn phòng Sở: 01 Phó Chánh Văn phòng. 

2. Thanh tra Sở: 01 Phó Chánh Thanh tra. 

3. Các phòng: (1) Thông tin - Báo chí - Xuất bản, (2) Quản lý Công nghệ 

thông tin và Bưu chính, viễn thông: Mỗi phòng có 01 Phó Trưởng phòng. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông, người đứng đầu các cơ quan và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Tỉnh ủy;       

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Như Điều 3; 

- TP Nội chính, VX (Giang), CB (Tùng); 

- Lưu: VT, NC (Thg).                                                                                    
 

 

CHỦ TỊCH 

 

                      

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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