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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND Tỉnh Bà
Rịa –Vũng Tàu về việc Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày
12/03/2018 cúa UNBD tỉnh về việc sáp nhập, hợp nhất Phòng chuyên môn thuộc sở
TT&TT;
Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh về
việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và dự
toán thu, chi NSNN năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND Tỉnh về
việc Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021;
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Thông tin
và Truyền thông đối với các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc (Đính kèm
phụ lục I, II, III).
Điều 2. Căn cứ các nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng
chuyên môn, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực
hiện theo lộ trình cụ thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở và
Trưởng đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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