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ỦY BAN NHÂN DÂN
    TỈNH LÀO CAI

Số: 06/2018/QĐ-UBND

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

Lào Cai, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế xuất bản,                           
phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy 
phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên 
trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc 
san;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai 
tại Tờ trình số 18/TTr-STTTT ngày 26 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 
năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế xuất bản, 
phát hành bản tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lý do bãi bỏ: Thực hiện theo quy định của Luật Báo chí ngày 05 tháng 
4 năm 2016 và Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp 
giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên 
trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san; 
các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Xuân Phong


