
  

 

     UỶ BAN NHÂN DÂN 

       TỈNH VĨNH PHÚC 

 

      Số: 667/UBND–VX3 
V/v thực hiện quyết định số 1431/QĐ-TTg  

ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày  23 tháng  01 năm 2019 

           Kính gửi:   
 

  

- Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài 

nguyên và Môi trường, Khoa học và Công 

nghệ; 

- Văn phòng UBND tỉnh. 

 

 

          UBND tỉnh nhận được Văn bản số 4425/BTTTT-TCCB ngày 28/12/2018 

của Bộ Thông tin và Truyền thông v/v triển khai thực hiện quyết định số 1431/QĐ-

TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh Vũ Việt Văn có ý kiến như sau: 

 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các 

đơn vị có liên quan đề xuất việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Điều 2, 

Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng 

hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo định kỳ trước ngày 01/12 hằng 

năm.  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp Sở Nội vụ và các 

Sở, ngành có đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xây 

dựng Đề án tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông trên địa bàn tỉnh (lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan trong 

quá trình thực hiện), đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 3 năm 2019. 

(gửi kèm văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo nội dung công 

văn này)./. 

 
  Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- Cổng TTGT điện tử tỉnh; 

- CV:  VX3; 

- VT, (H-           b).  

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thị Minh Lợi 
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