
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

         

Số:        /BTTTT-TCCB 
 

V/v xin ý kiến Dự thảo Thông tư  

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc lĩnh vực TTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

         

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

 

  Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  

- Cơ quan thuộc Chính phủ, 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

 

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông. 

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 

Quý cơ quan cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư (lưu ý cho ý kiến lựa chọn 

phương án được nêu trong dự thảo). Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải tại 

chuyên mục “Lấy ý kiến nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông 

tin và Truyền thông (địa chỉ: http://mic.gov.vn). 

 Ý kiến góp ý của Quý cơ quan gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua 

Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/9/2021.  

Trân trọng cảm ơn./. 

        

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Phạm Anh Tuấn; 

- Sở TTTT các tỉnh, tp trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TCCB, VTL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Tuấn 
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