
    BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

               Số:         /BTTTT-KHTC 
V/v thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 11/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động  

của Quỹ DVVTCI Việt Nam  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2021  

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

                                      

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng hồ sơ sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 11/2014QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ 

Thông tin và Truyền thông gửi Quý Bộ hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 11/2014QĐ-TTg (Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dự 

thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo đánh giá tác động sửa đổi, bổ 

sung Quyết định số 11/2014QĐ-TTg; Bản giải trình ý kiến góp ý đối với Quyết 

định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg và Báo cáo tổng kết tình 

hình thực hiện Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg). 

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Bộ nghiên cứu, thẩm định hồ 

sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2014QĐ-TTg để Bộ 

Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long; 

- Các Vụ: TCCB, PC; 

- Quỹ Dịch vụ VTCIVN; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Long 
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