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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Số: 3655/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý
thông tin xấu, độc trên không gian mạng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;
Căn cứ Luật An ninh mạng năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định
chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính
nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản
lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ
về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng;
Căn cứ Quyết định số 938-QĐ/TU ngày 11/3/2009 của Tỉnh ủy Quảng Bình về
việc ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin
và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong
công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
793/TTr-STTTT ngày 11/9/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý
thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

