
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
–––––––– 

Số:          /UBND-VP5 

V/v đăng tải thông tin trên  

Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––– 

Nam Định, ngày         tháng 9 năm 2021 

        

 Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về nâng 

cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2021 - 2025. Để đảm bảo theo quy định về tiếp cận thông tin, Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng tải thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của mình trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị theo quy định tại Luật 

Tiếp cận thông tin, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. 

Cung cấp thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh theo quy định. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, chủ trì, hướng 

dẫn, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương việc cung cấp thông tin trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin của các đơn vị, địa phương. 

Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận :                           
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;       
- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- CPVP UBND tỉnh; 
- Các VP, TT VP UBND tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT VP UBND tỉnh; 
- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Anh Dũng 
 

đảm bảotriển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về  cho công tác phòng 

chống dịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

(để b/c) 
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