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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày    tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Cải cách 

hành chính tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;
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; 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; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 
15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và 
thông tin trên mạng; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và 
bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 
của cơ quan nhà nước; Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử 
dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử và mạng xã hội; Thông tư số 
03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 
Thông tư số 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;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính 
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tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban 
nhân tỉnh phê duyệt Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá 
cải cách hành chính và đo lường sự  hài lòng của người dân đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025";

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2842/TTr-SNV ngày 
16/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động Cổng thông 

tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Các tổ chức Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, HCTC, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
 Hồ Quang Bửu
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