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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số:  1260 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hương Khê, ngày 16  tháng 3 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Q   ch  h ạ   ộn  Cổn   hôn   in  iện tử huyện Hƣơn  Khê 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, hoặc 

cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 

15/7/2013 của Chính phủ về quản lý cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet trên 

mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 

15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc 

gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Thông 

tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư 32/2017/TT-

BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông 

tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi 

tạo lập thông tin điện tử; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông huyện và ý kiến thống nhất tại cuộc họp UBND huyện 

ngày 4/2/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng 

thông tin điện tử huyện Hương Khê. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ; Văn 

hóa - Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông huyện, thành viên Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT huyện, thành viên Ban 
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Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

    Nơi nhận: 
    - Như Điều 2; 

    - Sở Thông tin và TT; 

    - Thường trực Huyện ủy;          (báo cáo) 

    - Thường trực HĐND huyện; 

    - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

    - Các Ban xây dựng Đảng, UBKT, VP Huyện ủy; 

    - Các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện; 

    - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

    - Các Phó VP HĐND và UBND huyện; 

    - Ban BT Cổng TTĐT huyện 

    - Lưu: VT, VHTT. 

  

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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