HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 236 /QĐ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 22 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin
và chế độ nhuận bút, thù lao của website dbndbinhphuoc.gov.vn
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về
quản lý, cung cấp và sử dụng Internet;
Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn
hoá - Thông tin về ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông
tin, thiết lập trang tin điện tử trên Internet;
Sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về quản lý, cung cấp
thông tin và chế độ nhuận bút, thù lao đối với website dbndbinhphuoc.gov.vn
Điều 2. Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-

Như điều 2;
Thường trực HĐND tỉnh;
LĐVP, các phòng nghiệp vụ;
Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Năm
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QUY CHẾ
quản lý, cung cấp thông tin và chế độ nhuận bút, thù lao
của website dbndbinhphuoc.gov.vn
Ban hành kèm theo Quyết định số: 236 /QĐ-HĐND ngày 22 /8/2011 của TTHĐND tỉnh

Chương I
Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Quy chế này áp dụng cho tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia xây
dựng, quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ Website.
2. Quy chế này quy định việc quản lý, cung cấp thông tin trên website
dbndbinhphuoc.gov.vn, sau đây gọi là Website.
3. Việc quản lý, cung cấp thông tin trên Website được thực hiện theo các
quy định của pháp luật về cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử
trên Internet.
Điều 2.
Website là loại hình tin, bài thực hiện trên mạng Internet, bao gồm các
thông tin, hình ảnh, bài viết trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội, Đoàn
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, nhằm góp phần cải
tiến và không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân
cử ở địa phương.
Điều 3. Mọi thông tin trên Website được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Nội dung thông tin không gây hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Không được kích động nhân dân chống Nhà nước, phá hoại khối đại
đoàn kết toàn dân. Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm
lược gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước. Không được kích động
dâm ô, đồi trụy, tội ác.
3. Không được tiết lộ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.
4. Không được cung cấp thông tin trái tôn chỉ, mục đích, phạm vi thông
tin đã được nêu tại Điều 2.
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Chương II
Quản lý, cung cấp thông tin và chế độ thù lao, nhuận bút
Điều 4. Thông tin đưa lên Website là các thông tin chính thức, bao gồm:
1. Cơ cấu tổ chức của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Văn
phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.
2. Số liệu thống kê về Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Phước qua các nhiệm kỳ Quốc hội, nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân.
3. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
tỉnh Bình Phước.
4. Hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân
dân tỉnh Bình Phước
5. Hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã của tỉnh Bình Phước.
6. Thông tin về công tác dân nguyện.
7. Thông tin giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế,
xã hội của tỉnh Bình Phước.
Điều 5. Ban biên tập Website
1. Website có Ban biên tập thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.
2. Ban biên tập Website chịu trách nhiệm trước Đoàn đại biểu Quốc hội
và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quản lý và cung cấp thông tin,
thực hiện, quản lý và kiểm soát Website đảm bảo đúng quy định của pháp luật
và các quy định tại Quy chế này.
3. Ban biên tập Website căn cứ chương trình công tác của Đoàn đại biểu
Quốc hội, Hội đồng nhân dân để xây dựng kế hoạch họa động của Website đảm
bảo ý nghĩa, thiết thực, đạt hiệu quả cao.
Điều 6. Chuẩn hoá, bảo mật và an toàn thông tin trên Website:
1. Phông chữ, chuẩn mã chữ được thực hiện theo Quyết định số
72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về thống nhất dùng
bộ mã các ký tự chữ Việt theo TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử
giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.
2. Định kỳ sao, lưu thông tin dữ liệu của Website vào các thiết bị lưu trữ
tối thiểu 1 tuần/1 lần. Bảo quản toàn bộ thông tin (bản chính, bản sao,…) theo
quy định hiện hành.
3. Nghiêm cấm việc mọi cá nhân, tổ chức thực hiện các hành động phá
hoại Website dưới mọi hình thức.
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Điều 7. Ban biên tập căn cứ kế hoạch hoạt động của Website xây dựng kế
hoạch kinh phí để duy trì hoạt động của Website hàng năm, trình Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.
Chế độ nhuận bút và thù lao chi cho công tác quản lý, cập nhật, kiểm
duyệt thông tin, viết bài, biên dịch, … thực hiện theo Quyết định số
06/2010/QĐ-UBND ngày 09/02/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chế độ
nhuận bút, biên dịch, cập nhật và kiểm duyệt thông tin cho Website Bình Phước.
Chương III
Điều khoản thi hành
Điều 8. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh có
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm
kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện Quy chế này, nhằm đảm bảo cho
Website hoạt động thông suốt, an toàn.
Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật
1. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế, góp
phần phát triển Website trên Internet sẽ được khen thưởng.
2. Các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong quy chế làm thiệt hại
đến tài sản, thiết bị thông tin, dữ liệu Website sẽ bị xử lý theo quy định pháp
luật.
Điều 11. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu cần bổ sung, sửa đổi
thì Trưởng Ban biên tập phải lấy ý kiến các thành viên trong Ban biên tập trước
khi trình Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem
xét quyết định ./.
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Năm
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