
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin 

trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 
 

 

Căn cứ Luật Báo chí số năm 2016; 

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

Căn cứ Luật tiếp cận thông tin năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ- CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ: Quản 

lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên 

mạng; 

Căn cứ Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin 

Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo 

in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất 

bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san; 

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam 

Định; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Giám đốc Trung tâm Thông tin, 

Dữ liệu và Phát triển quỹ đất. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế về quản lý, vận hành, 

sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Nam Định. 

Điều 2: Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm 
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tổ chức vận hành trang tin điện tử của Sở theo Quy chế được ban hành. 

Văn phòng Sở, phối hợp Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất 

tham mưu Giám đốc Sở, quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung 

bản quy chế này. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

1079/QĐ-STNMT ngày 09 tháng 5 năm 2018 về việc ban hành quy chế về quản lý, 

vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Tài 

nguyên và Môi trường Nam Định. 

Chánh văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Sở có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 
- Như điều 3; 
- Website của Sở TN&MT; 
- Lưu: VT, TTDL&PTQĐ.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Phạm Văn Sơn 
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