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#SoKyHieuVanBan
 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về Đề án 
xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng 
công nghệ thông tin – viễn thống trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 
2025

    #DiaDiemNgayBanHanh

               

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Quảng Nam.

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyển thông tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 
168/STTTT-BCVT  ngày 01/3/2021 v/v góp ý dự thảo Đề án xây dựng hệ thống truyền 
thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi 
nghiên cứu nội dung của dự thảo Nghị quyết về Đề án xây dựng hệ thống truyền thanh 
ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2021 – 2025; Sở Tư pháp có ý kiến như sau: 

1. Thực hiện công văn số 672/UBND-TH ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về 
việc bổ sung các nội dung, đề án, văn bản QPPL vào Chương trình công tác năm 2021 
của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyển thông tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo 
Nghị quyết về Đề án xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – 
viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025 dưới hình thức là văn 
bàn hành chính thông thường (Nghị quyết (cá biệt) để lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, 
ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự 
thảo Nghị quyết là phù hợp.   

 
3. Về nội dung của dự thảo văn bản:  Cơ bản thống nhất; tuy nhiên, Sở Tư pháp 

có một số ý kiến như sau:
3.1. Về dự thảo Nghị quyết: 

a) Tên gọi của văn bản: Đề nghị viết lại như sau: “Ban hành đề án xây dựng hệ 
thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thống trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025”.

b) Căn cứ ban hành:  Đề nghị cơ quan soạn thảo nên chỉnh sửa lại căn cứ sau cho 
phù hợp, cụ thể: 

“Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ- TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền 
hình đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị 



định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 
cấp độ;

Xét Tờ trình số…/TTr-UBND ngày…tháng…năm 2021 của Ủy  ban nhân dân 
tỉnh đề nghị Thông qua Nghị quyết Ban hành đề án xây dựng hệ thống truyền thanh ứng 
dụng công nghệ thông tin – viễn thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 
2025; Báo cáo thẩm tra số.….…/BC-HĐND ngày…... .tháng…...năm 2020 của Ban 
pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân tỉnh tại 
kỳ họp.”.

c) Tiêu đề tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết đề nghị viết lại như sau: “Ban hành 
kèm theo Nghị quyết này đề án xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công 
nghệ thông tin – viễn thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, 
với các nội dung chính sau”

d) Về thời điểm có hiệu lực thi hành được quy định tại khoản 2 Điều 2 của dự 
thảo Nghị quyết đề nghị viết lại như sau: “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam khóa...., kỳ họp thứ....thông qua ngày …tháng…năm 2021 và có hiệu 
lực từ ngày…tháng ...năm 2021.”.

  4. Về nơi nhận: Đề nghị thực hiện đúng theo quy định tại điểm d khoản 9 Mục II, 
phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 
năm 2020 của Chính phủ.

  5. Về thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản:  Đề nghị cơ quan soạn thảo nên 
nghiên cứu Mục II, phần I, Phụ lục I và Mẫu 1.1-Nghị quyết (cá biệt) Mục II, phụ 
lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 
của Chính phủ, để xây dựng lại dự thảo cho phù hợp. Lưu ý không sử dụng dấu gạch 
ngang dưới nội dung của khoản 2 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết.

Trên đây là ý kiến góp ý của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết Đề án xây dựng hệ 
thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thống trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021 – 2025, kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 
nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL.

KT.GIÁM ĐỐC
                   PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
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