
UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:        /SVHTTDL-TCPC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

V/v xin ý kiến góp ý đối với dự thảo  

Quyết định ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 

 

 
 

                  Kính gửi:   

                              - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

                              - Các sở, ban, ngành; 

                              - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                              - Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh (để đăng tải). 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; 

Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Chương trình số 204/CTr-UBND ngày 26 tháng 01 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về công tác của UBND tỉnh Cao 

Bằng quý I năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng dự thảo Tờ trình 

và dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Để đảm bảo ban hành Quyết định theo đúng trình tự, quy trình ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật, Sở VHTTDL gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Cao Bằng, các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với 02 dự thảo nêu trên. 

Các ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở VHTTDL trước ngày 22 tháng 4 năm 

2022, để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban 

hành. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (đăng trên Trang TTĐT); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Sầm Việt An 

 


		2022-03-22T16:42:10+0700


		2022-03-22T16:55:22+0700


		2022-03-22T16:54:52+0700




