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Lạng Sơn, ngày 16  tháng 8 năm 2019 

V/v báo cáo số 1107/BC-STTTT 
ngày 12/8/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông 

 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.  

 
Xem xét nội dung Báo cáo số 1107/BC-STTTT ngày 12/8/2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong 
lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 
1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Dương 
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Đồng ý với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc chưa xây 
dựng Kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin 
và truyền thông trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 
26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ ở thời điểm hiện tại. Giao Sở Thông tin và 
Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ, ngành Trung 
ương kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Quyết định số 1431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NV, KHĐT, TC, KHCN; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng, ban, ĐVTT; 
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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