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BÁO CÁO
Kết quả rà soát các quy chế nội bộ Sở
và đề xuất sửa đổi, bổ sung năm 2020

Thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh
giá kết quả công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ tháng 03/2020, giao Tổ pháp
chế rà soát các quy chế nội bộ Sở. Sau khi tiến hành rà soát, Tổ pháp chế báo
cáo kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
Tổ pháp chế đã tiến hành rà soát 08 quy chế nội bộ, gồm:
Quy chế chi tiêu nội bộ Sở TT&TT; Quy chế làm việc Sở TT&TT; Quy
chế công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của
Sở; Quy chế tiếp công dân; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa
học và Công nghệ; Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế văn hóa công sở.
Kết quả rà soát, có 03 quy chế cần xem xét, sửa đổi, bổ sung:
1. Quy chế Văn thư lưu trữ (Ban bành tại Quyết định 86/QĐ-STTTT
ngày 26/6/2018)
Lý do sửa đổi:
- Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực: Nghị định 110/2004/NĐ-CP về
công tác văn thư;
- Các văn bản mới đã ban hành: Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018;
Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.
2. Quy chế Văn hóa công sở (Ban bành tại Quyết định 30/QĐ-STTTT
ngày 10/3/2014).
Lý do sửa đổi, bổ sung:
- Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực: Quyết định số 32/2008/QĐUBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông; Quyết định số
08/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết
định số 32/2008/QĐ-UBND (Đã được thay thế bằng Quyết định số
15/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
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- Các văn bản mới đã ban hành: Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày
19/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ;
3. Quy chế Thi đua, khen thưởng (Ban bành tại Quyết định 92/QĐSTTTT ngày 05/12/2014)
Lý do sửa đổi, bổ sung:
- Căn cứ pháp lý ban hành hết hiệu lực: Nghị định 65/2014/NĐ-CP, Nghị
định 39/2012/NĐ-CP, Nghị định 42/2010/NĐ-CP; Thông tư 07/2014/TT-BNV
29/08/2014.
- Các văn bản mới ban hành: Nghị định 91/2017/NĐ-CP; Thông tư
08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kiến nghị Lãnh đạo Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi,
bổ sung 03 Quy chế nói trên để phù hợp căn cứ pháp lý của văn bản.
Trên đây là báo cáo kết quả rà soát quy chế nội bộ năm 2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông, Tổ pháp chế báo cáo Lãnh đạo Sở./.
Nơi nhận:
- BGĐ Sở (B/c);
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: TPC.
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