
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-STTTT Hà Tĩnh, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra hoạt động các Trang thông tin điện tử của  

các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định 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; Nghị định 

27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng 

dịch vụ internet và thông tin trên mạng. 

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-STTTT ngày 03/12/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/04/2017 của UBND 

tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở 

Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ công văn số 1027/CAT-ANCTNB ngày 20/3/2022 của Công an 

tỉnh Hà Tĩnh về việc cử cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau:  

1. Ông: Phạm Văn Báu, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông - 

Trưởng đoàn; 

2. Ông Bùi Quang Thìn – Chuyên viên phòng Thông tin Báo chí Xuất bản, 

Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên; 

3. Bà: Nguyễn Nữ Nhị Hương – Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, 

Công an tỉnh - Thành viên; 

4. Ông: Đậu Minh Phúc, Cán bộ Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin và 

Truyền thông - Thành viên.  
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Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc chấp 

hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu các Trang thông 

tin điện tử tổng hợp, các trang thông tin điện tử thiết lập thông qua mạng xã hội, 

các trang thông tin điện tử của một số cơ quan nhà nước, có địa chỉ trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Thời hạn kiểm tra: Các Trang thông tin điện tử được thiết lập trước thời 

điểm kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra: 12 ngày làm việc, kể từ ngày 26/5/2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại 

Điều 1, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở (b/c);  

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (p/h); 

- Lưu: VT, Ttra1.  

GIÁM ĐỐC 

          

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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