
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số: 781 /QĐ-CTK                  Bình Phước, ngày 30 tháng 5 năm 2013 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và duy trì  
Trang thông tin điện tử Cục Thống kê Bình Phước 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 
về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet; 

Căn cứ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 4 tháng 9 năm 2009 của 
UBND tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên 
Internet trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 Quy định 
về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang 
thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông Quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông 
tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và duy 
trì Trang thông tin điện tử Cục Thống kê Bình Phước. 

Điều 2.  Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Cục và  liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 

Nơi nhận:       CỤC TRƯỞNG 

 - Như điều 2;                                                                                   (Đã ký) 
 - Lãnh đạo Cục; 
 - Lưu: VT, CNTT.  

                  Nguyễn Công Khanh 


