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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

  
Số:  3519        /STTTT-BCXBTTBC 

V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định về Tiêu 

chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối 

với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng 

chương trình phát thanh, truyền hình trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02) 

 

 

Đồng Nai, ngày  20    tháng   12   năm 2022 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh; 

- Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử); 

- Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai. 

  

 

Ngày 01/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 

2842/STTTT-BCXBTTBC lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về 

về Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá chất lượng và 

nghiệm thu đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên 

truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát 

thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 01). Qua tổng hợp ý kiến góp 

ý và trên cơ sở nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan Sở 

Thông tin và Truyền thông đã điều chỉnh hình thức và nội dung thành “Quyết 

định về Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực 

thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương 

trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ký ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông 

kính đề nghị các đơn vị: 

1. Tiếp tục đóng góp ý kiến Dự thảo Quyết định về Tiêu chí chất lượng sản 

phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với 

hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02) bằng văn bản và gửi về Sở trước ngày 

29/12/2022. Sau thời gian nêu trên, các đơn vị không có ý kiến xem như thống 

nhất với nội dung dự thảo. 

 2. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải dự thảo Quyết định về 

Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, 

tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát 

thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 02) lên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định. 

Trân trọng./. 
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 *Đính kèm:  

Dự thảo Quyết định về Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền 

dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, BCXBCTTBC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                  

Giang Thị Thu Nga 
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