
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI 

------ 
Số:         /UBND - BBT 

V/v tạo lập Cổng thông tin điện tử 

cấp xã của huyện Bảo Yên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: 
 

 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND huyện Bảo Yên; 
- Viễn thông Lào Cai. 
 

 

Xét đề nghị của UBND huyện Bảo Yên tại Văn bản số 2096/UBND-VHTT 

ngày 17/10/2022, về việc đề nghị hỗ trợ tạo lập Cổng thông tin điện tử cho các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý tạo lập Cổng thông tin điện tử cho 17 xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Bảo Yên;  

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị cho thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin thực hiện tạo lập 17 Cổng thông tin điện tử cấp xã cho 

UBND huyện Bảo Yên; tổng hợp đưa vào dự toán kinh phí thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin năm 2023 đối với 17 Cổng thông tin điện tử cấp xã của huyện 

Bảo Yên.  

3. UBND huyện Bảo Yên có trách nhiệm: Báo cáo việc tổ chức quản lý đối 

với Cổng thông tin điện tử cấp xã; đôn đốc UBND các xã, thị trấn cung cấp 

thông tin theo đúng quy định tại Điều 4 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. 

4. Viễn thông Lào Cai phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tạo lập 17 Cổng 

thông tin điện tử cấp xã của huyện Bảo Yên theo quy định. 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- CT; 
- Như kính gửi; 
- Các Sở: TT&TT, Tài chính; 
- Văn phòng điều phối nông thôn mới; 
- CVP, PCVP3; 
- Lưu: VT, TH1, NLN1, BB1.  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Trịnh Xuân Trường 
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