
 UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ NỘI VỤ 
 

Số:         /QĐ - SNV 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
         

             Phú Thọ, ngày      tháng  7 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin  

trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ  
 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 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; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 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 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 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

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; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng 

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 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, 

công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Phú 

Thọ Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ 

tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, vận hành và 

cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ”. 

 



 

2 

 

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

   
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở TT&TT (B/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Ban biên tập; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Ngô Đức Thịnh 
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