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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động  

Cổng thông tin điện tử xã Thăng Phước  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG PHƯỚC

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 Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
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 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử 
dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; Nghị định 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 công chức Văn hóa - xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức, hoạt động 
của Cổng thông tin điện tử xã Thăng Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Công chức: Văn phòng - thống kê, Văn hóa - xã hội; các ngành, 

Mặt trận, các đoàn thể xã, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VH-XH    
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
CHỦ TỊCH

                

#ChuKyLanhDao
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