
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

 

     Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Thanh Liêm, ngày     tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập  

Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Liêm. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM  
 

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

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2002; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

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

định 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; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện. 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng 

thông tin điện tử huyện Thanh Liêm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các Quyết định 

kiện toàn ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử  

huyện trước đây. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, các thành viên 

Ban Biên tập trang thông tin điện tử huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh, Sở TTTT;  (để báo cáo) 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND; (để báo cáo) 

- Như Điều 3 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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