CÔNG BÁO/Số 06/Ngày 15-01-2018

75

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6207/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về chuyển giao Trang thông tin điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
từ Sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cử Luật TỒ chức Chính quyền địa phưtmg ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nahj định số 24/2014/ND-CP ngáy 04 tháng 4 năm 2014 của
Chính phủ tổ chức cát c-or quan chuvên môn thuộc ủy ban nhân dân tinh, thành
pho trực ihuộc Trung ương;
Cân cứ Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng
10 nàm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng!
nhiệm vụ, quyền hạn vã ca cấu tồ chức của Vãĩi phòng Uy bím nhân dãn Lỉrửu

thảnh phố trực thuộc Trung ưỒTìỊgg
Căn tử Quyét định số 63/2016/ỌĐ-ƯBND nệày 26 tháng 12 năm 2016
của ừy ban nhân dân thành phố về Ban hành quy che lảm việc của ủy ban nhân
dân Ihành phố nliĩệm kỷ 2016 - 202 1;

Xét đề nghi của Vãn phòng ửy ban nhân dán thành pho tại Công vàn
SỐ 14551/VP~TTTĨ1 ngày 07 tháỊsg 1 1 năm 2017 và của Sỡ Nội vụ lại Từ trình
sổ 4564/TTr-SNV ngủy 16 tháng 11 nám 2017,
QUYÊT ĐỊNH:
Đ i ề u 1. Nav chuyển ai ao Trang thông tin điện tử Thành phố HÒ Chí Minh
{IIoChiMinh Cìty Web) bao gồm: so Trang thông tin điện tử thành viên từ
Sừ Thỏng tin vả Truyền thông vè Vãn phòng ủy ban nhãn dán thành phố để
tiếp tục- quân lý, khai thác, sú dụng có hiệu quâ cho các chưung trinh ứng dụng
công nghệ thông tin trong các cơ quaíi hành chính nhà nước theo đủng quy định.

IDiều 2. Giao Giám dốc Sử Thông tin và Truyền thông cỏ trách nhiệm
phối hợp với Vãn phòng úy b:m nhân dân thành phố tổ chức bàn giao Trang
thõng tìn điện tử Thảnh phố Hồ Chí Minh (HoChiMình City Web) Iheư
KỂ hoạch số 14512/KH-VI 1 ngày 04 thảng 1 I năm 2017 cúíi Văn phòng ủy ban
nhân dân thành phổ; đề hộ mấy ticp tục- hoạt động ồn định kể từ ngày 01 thảng
12 năm 2017.
Điều 3. Quvết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định nảv bài bỏ
Quyết định sồ 3352/CjĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2008 cùa ủy ban nhân dân
thành phố về chuyển ai ao Trang Thõng tin điện từ Thành phô HÒ Chí Minh cho
Sở Thông tin và Truyên thống và các văn bán quv đỉnh khủd cửa Uy ban nhân
dân thành phố trái với quyết định này.
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Điều 4* Chánh Vãn phàng ủy ban nhàn dân thành phố, Giầm đốc Sờ Nội vụ,
Giám đốc Sơ Tài chính, Giám đốc Sở 1 hông tin vả Truyền thông, Thủ trưởng
các cơ quan có !ì£n qựan chịu trách nhiệm tíii hành Quyết định nàyY,
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

