UBND TỈNH BÌNH ðỊNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1792/Qð-SNN

Bình ðịnh, ngày 24 tháng 6 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về cung cấp và quản lý thông tin
trên Trang thông tin ñiện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT

GIÁM ðỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BÌNH ðỊNH

Căn cứ Nghị ñịnh số: 55/2001/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ
về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, Nghị ñịnh số 61/2002/Nð-CP ngày
11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế ñộ nhuận bút;
Căn cứ Quyết ñịnh số: 27/2002/Qð-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ
Văn hóa Thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin,
thiết lập trang tin ñiện tử trên Internet;
Căn cứ Quyết ñịnh số: 706/Qð-UBND ngày 16/12/2008 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bình ðịnh ban hành Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Nông nghiệp và PTNT;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về cung cấp và quản lý
thông tin trên Trang thông tin ñiện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT. Ban biên tập
website và thư ký là các thành viên của Ban biên tập Bản tin Sản xuất và thị trường
Nông lâm thủy sản Bình ðịnh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng các cơ
quan, ñơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận:
-Như ñiều 3;
-Lãnh ñạo Sở;
-Lưu VT, VP.

KT.GIÁM ðỐC
PHÓ GIÁM ðỐC
(ñã ký)
Hồ Ngọc Hùng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 01/2007/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 17 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh về cung cấp và quản lý thông tin
trên các Trang thông tin ñiện tử của tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 55/2001/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ
về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, Nghị ñịnh số 61/2002/Nð-CP ngày
11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế ñộ nhuận bút;
Căn cứ Quyết ñịnh số 27/2002/Qð-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ
Văn hóa Thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin,
thiết lập trang tin ñiện tử trên Internet;
Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về cung cấp và quản lý
thông tin trên các Trang thông tin ñiện tử của tỉnh Bình ðịnh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2007 và thay thế
Quyết ñịnh số 944/Qð-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
ban hành quy ñịnh tạm thời về cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin ñiện
tử của tỉnh Bình ðịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ñơn vị liên quan và Giám
ñốc Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thi hành
Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về cung cấp và quản lý thông tin
trên các Trang thông tin ñiện tử của tỉnh Bình ðịnh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ngày 17/01/2007
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Các Trang thông tin ñiện tử của tỉnh Bình ðịnh (sau ñây gọi tắt là
Website)
1. Cổng thông tin ñiện tử tỉnh Bình ðịnh (tên tiếng Anh: Binh Dinh Portal) là
website chính thức của UBND tỉnh Bình ðịnh hoạt ñộng trên Internet với tên miền
www.binhdinh.gov.vn ñược Cục Báo chí - Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép số
410/GP-BC ngày 22 tháng 9 năm 2004.
2. Các Website của các sở, ngành, ñoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố, các Trung tâm xúc tiến ñầu tư, thương mại, du lịch ñược cơ quan có thẩm quyền
cấp giấy phép theo quy ñịnh.
ðiều 2. ðơn vị quản lý website
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan quản lý website của Ủy ban nhân
dân tỉnh; Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là
cơ quan quản lý website của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ban, ñoàn
thể là cơ quan quản lý website của sở, ban, ñoàn thể; các Trung tâm xúc tiến ñầu tư,
thương mại, du lịch là cơ quan quản lý website của các Trung tâm xúc tiến ñầu tư,
thương mại, du lịch (sau ñây gọi tắt là ñơn vị quản lý website).
ðiều 3. Các thông tin cung cấp trên website
1. Thông tin giới thiệu về vị trí ñịa lý, tự nhiên, kinh tế, xã hội trên ñịa bàn tỉnh,
huyện, thành phố; các thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức bộ máy của tỉnh, huyện, thành phố, ngành.
2. Thông tin về các hoạt ñộng quản lý, chỉ ñạo, ñiều hành của lãnh ñạo tỉnh, các

ngành, các cấp, các cơ quan hành chính trên ñịa bàn tỉnh.
3. Hướng dẫn thủ tục hành chính và các dịch vụ công của các sở, ban, UBND các
huyện, thành phố, các ñơn vị.
4. Thông tin văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật khác của tỉnh
và của Trung ương.
5. Thông tin về các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế.
6. Các thông tin khác khi thấy cần thiết.
Các thông tin có từ ñộ MẬT trở lên không ñược ñưa lên website.
ðiều 4. Các ñối tượng cung cấp thông tin trên website
1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Các sở, ban, ñoàn thể thuộc tỉnh.
3. Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
4. Các Trung tâm xúc tiến ñầu tư, thương mại, du lịch.
5. Các cộng tác viên.
6. Các ñơn vị khác khi có nhu cầu.
ðiều 5. Việc cung cấp và quản lý thông tin trên các Website ñược thực hiện theo
Nghị ñịnh số 55/2001/Nð-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý,
cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và Quyết ñịnh số 27/2002/Qð-BVHTT ngày 10
tháng 10 năm 2002 của Bộ Văn hóa Thông tin về ban hành quy chế quản lý và cấp giấy
phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin ñiện tử trên Internet và các quy ñịnh khác của
pháp luật.
Chương II
VỀ CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
ðiều 6. Các ñơn vị quản lý website có trách nhiệm thành lập Ban Biên tập. Ban
Biên tập gồm một lãnh ñạo ñơn vị làm Trưởng ban, cử các Phó Trưởng ban và các
Biên tập viên. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của website và
thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên website. Ban
Biên tập của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chọn tin của các
website sở, ban, ñoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Trung tâm xúc
tiến ñể cập nhật xuất bản lên website của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mẫu cung cấp thông

tin theo Phụ lục I kèm theo Quy ñịnh này.
ðiều 7. Trung tâm Tin học quản lý hành chính nhà nước thuộc Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các ñơn vị quản lý website thực hiện
việc quản lý và cung cấp thông tin của ñơn vị mình trên website; ñồng thời cung cấp
và quản lý tên miền cho các website thành viên.
ðiều 8. Ban Biên tập ñược sử dụng các cộng tác viên ñể cung cấp thông tin lên
website.
ðiều 9. Chế ñộ nhuận bút, thù lao về cung cấp thông tin ñược thực hiện theo các
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 61/2002/Nð-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ.
Chi tiết quy ñịnh mức thù lao, nhuận bút theo Phụ lục II kèm theo Quy ñịnh này.
Nguồn kinh phí thực hiện chế ñộ nhuận bút, thù lao tại Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh ñược chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp phục vụ chuyên môn nghiệp vụ do ngân
sách cấp cho Trung tâm tin học quản lý hành chính nhà nước; các ñơn vị khác ñược
chi từ kinh phí thường xuyên, nghiệp vụ của ñơn vị. Cho phép Ban Biên tập ñược
thực hiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo cho các ñơn vị, doanh nghiệp trên website;
kinh phí thu ñược dùng ñể bổ sung thực hiện chế ñộ nhuận bút, thù lao.
Chương III
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 10. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi và báo cáo kết quả thực
hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Khi cần có sự thay ñổi, Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh tổng hợp nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh./.

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

Lê Hữu Lộc
Phụ lục I

MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN WEBSITE
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ngày 17/01/2007
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Người duyệt tin
Phụ lục II
QUY ðỊNH CHẾ ðỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ngày 17/01/2007
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số
TT
1

Thể loại
Bản tin
Ảnh kèm theo bản tin

ðơn vị tính

Hệ số (1)

Trang

1

Cái

Cộng thêm 0,4

2

Bài viết cho các trang tĩnh

Trang

1

3

Bài viết tiếng Anh

Trang

3

4

Bản dịch tiếng Anh

Trang

1

5

Chi cho Ban biên tập (2)

Trang

0,2

6

Chi cung cấp văn bản, tài liệu

Trang

0,2

7

Ảnh

Cái

0,7

Ghi chú:
(1) Giá trị ñơn vị hệ số nhuận bút, thù lao bằng 10% mức lương tối thiểu.
(2) Chi cho sửa tin, duyệt tin, xác thực tin, xuất bản tin.

