
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:          /QĐ- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Yên Mô, ngày         tháng 10  năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế  quản lý, vận hành, sử dụng và  

cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (Website) huyện Yên Mô  
 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính Phủ quy 

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

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 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; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

dụng và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử (Website) huyện Yên Mô. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 1739/QĐ- UBND ngày 26/11/2015 của UBND huyện. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện; Ban biên tập Trang 

thông tin điện tử huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy; (để báo cáo) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp của huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

NTTH- VPHĐND&UBND (45) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  
                      

 

  Đặng Thái Sơn 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        
               

QUY CHẾ  

Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin  

trên Trang thông tin điện tử (Website) huyện Yên Mô  
 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ- UBND ngày       tháng 10 năm 2022  

của UBND huyện Yên Mô) 
  

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

  1. Quy chế này quy định về hoạt động của Trang thông tin điện tử (website) 

huyện Yên Mô trên môi trường mạng Internet, bao gồm: quản lý, cung cấp, cập 

nhật thông tin và dữ liệu; công tác biên tập thông tin.  

2. Quy định này áp dụng cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Trang thông tin điện tử (Website) của huyện là trang thông tin được thiết 

kế trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin. Thông tin 

trên Trang thông tin điện tử của huyện được truyền tải bằng các hình thức: văn 

bản, hình ảnh, đồ họa, video, file âm thanh… 

2. Cơ sở dữ liệu của huyện là tập hợp thông tin được xây dựng, cập nhật và 

duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và phục vụ lợi ích xã hội.  

Điều 3. Địa chỉ  Trang thông tin điện tử (Website) của huyện 

Địa chỉ Website huyện Yên Mô là: yenmo.ninh binh.gov.vn  

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Trang thông tin điện tử (Website) huyện  

1. Trang thông tin điện tử của huyện có chức năng cung cấp, trao đổi thông 

tin chính thức, công khai, có thẩm quyền của huyện trên mạng Internet. 

2. Nhiệm vụ của Trang thông tin điện tử huyện: 

a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình hoạt động của huyện trong triển 

khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 

có liên quan theo kế hoạch; 

c) Triển khai hoạt động dịch vụ công trực tuyến;  



 Điều 5. Việc quản lý Trang thông tin điện tử huyện 

1. Giao Văn phòng HĐND& UBND huyện có trách nhiệm quản lý, vận 

hành; bảo vệ mật khẩu truy cập và nội dung thông tin được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử huyện. 

2. Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện có trách nhiệm phối hợp với 

các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các đơn vị liên quan tham mưu xây 

dựng nội dung; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND huyện về nội dung thông 

tin được đăng tải Trang thông tin điện tử huyện. 

Điều 6. Kinh phí duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử: 

1. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện, Văn phòng HĐND&UBND 

huyện tham mưu cho UBND huyện phân bổ ngân sách hằng năm, đảm bảo cho 

hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện. 

 2. Kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử do ngân sách huyện cấp 

và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau: 

- Phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Ban biên tập. 

- Đầu tư trang thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng, thuê đường truyền cáp quang, duy 

trì tên miền hoạt động của Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Trả nhuận bút cho tác giả, công tác biên tập, xử lý, phê duyệt bài viết; 

- Chi cho các hội nghị và hoạt động khác của Ban biên tập phục vụ cho hoạt 

động của Trang thông tin điện tử huyện. 

3. Mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban biên tập: Theo quy định hiện hành 

và kinh phí được phân bổ hàng năm. 

Chương II 

THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP; NỘI DUNG,  

HÌNH THỨC CUNG CẤP, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU  

Điều 7. Việc thành lập Ban Biên tập. 

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện Yên Mô do UBND huyện 

quyết định thành lập. Ban biên tập gồm 01 Trưởng ban, có từ 01 đến 02 Phó 

Trưởng ban và các biên tập viên là đại diện lãnh đạo một cơ quan chuyên môn 

thuộc Huyện ủy và UBND huyện. 

- Chế độ làm việc của Ban biên tập được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt 

động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện Yên Mô. 

- Việc tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban biên tập do 

Trưởng ban quyết định. 

Điều 8. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Trang thông tin  

Các thông tin được cập nhật trên Trang thông tin điện tử huyện đảm bảo đầy 

đủ, chính xác, kịp thời theo các quy định hiện hành, gồm nội dung chủ yếu sau: 



 - Các thông tin hoạt động của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. 

- Các thông tin hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong toàn huyện. 

- Cung cấp các thông tin về tình hình chính trị, kinh tế; văn hóa- xã hội diễn 

ra trong toàn huyện. 

- Đăng tải các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện và 

UBND huyện trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước; 

- Chuyển tải một số thông tin nổi bật của đời sống chính trị- xã hội diễn ra 

trong và ngoài nước đã được đăng tải trên các trang báo có uy tín trong toàn quốc. 

- Các thông tin về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, công tác 

chuyển đổi số. 

- Công khai các lĩnh vực: Công tác cán bộ; ngân sách; đầu tư công; công tác 

quy hoạch; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. 

Điều 9. Hình thức cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu trên Bản tin 

huyện và Trang thông tin điện tử huyện. 

 1. Ban biên tập và đội ngũ công tác viên có trách nhiệm thu thập thông tin, 

cơ sở dữ liệu và viết tin bài phục vụ đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện. 

2. Ban biên tập có trách nhiệm cập nhật, đăng tải các thông tin trên Trang 

thông tin điện tử huyện. 

3. Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác và kịp thời hoặc bài viết thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị mình phụ trách 

về Ban biên tập (cơ quan thường trực Văn phòng HĐND& UBND huyện) khi 

được yêu cầu. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ 

Huyện ủy về những nội dung thông tin đã cung cấp cho Ban biên tập. 

4. Bài viết cung cấp, cập nhật lên Trang thông tin điện tử của huyện được sử 

dụng phông chữ tiếng Việt theo bảng mã Unicode- TCVN 6909:2001. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Văn phòng HĐND& UBND huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 

liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về Văn phòng HĐND& UBND huyện để tổng hợp báo cáo, trình 

UBND huyện xem xét, quyết định./.             
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