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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /BTTTT–PC 

V/v đôn đốc thực hiện gửi văn bản kiểm tra 

theo thẩm quyền với văn bản QPPL có nội dung 

liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông 

         Hà Nội, ngày        tháng      năm  

 

  Kính gửi: 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  

- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện quy định tại Luật ban hành VBQPPL và Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành VBQPPL về trách nhiệm kiểm tra theo thẩm quyền, Bộ Thông tin 

và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan: 

1. Gửi các văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông 

được ban hành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/10/2020 để Bộ Thông tin và 

Truyền thông kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Danh mục và văn bản QPPL đề nghị 

gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2020 để thực hiện việc 

kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.  

2. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông, trong quá trình tham mưu cho cấp 

có thẩm quyền ban hành VBQPPL trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, chú 

trọng việc gửi văn bản để kiểm tra theo thẩm quyền theo đúng quy định tại Điều 13 

Luật Ban hành VBQPPL.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn; 

- Lưu: VT, PC, NTTT (5).  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯƠNG 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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