
CONG HOA XA HOI CHU NGHYA VIET NAM 
Dc1p-Trdo-Hnhphác 

So:i1448  /QD-UBND Quáng Trj, ngày osthangg nám 2020 

QUYET JJ!NH 
A 9 A 9 - V/v Uy quyen quan ly, trien khai, su diing d!ch  vy chu'ng thyc chu ky so 

chuyn dàng ChInh phil ti các co quan nhà ntr(rc tinh Quãng TrI 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 
Can cjLut Tó' chi'c chInh quyn d/a phitong ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut Giao dich diç n t ngày 29/1 1/2005, 

Can thLuçt Cong ngh thông tin ngày 29/6/2006, 

Cán ctNghj djnh sO' 130/2018/ND-CP ngày 27/9/2018 cia C'hInhphü vc Quy 
djnh chi tier thi hành Lut giao d/ch din ti ye chi kj sO và dich vy ch&ng thtc chI 
/::; sO; 

Can c& Thông tu sO' 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 cña Bç5 QuO'c phOng 
ye hu'óng dan vic cung cap, quán lj, sü' dyng djch vy ch&ng thy'c chi k3 sO chuyên 
dImg ChInhphi; 

Xét d nghj cza Giám dc S& Thông tin và Truyn thông tgi T& trInh sd 
41/TTr-STTTT ngày 22/4/2 020. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Uy quyn Giám dc Sâ Thông tin và Truyn thông thirc hin các 
nhim vit quán 1, triên khai, si:r diing djch vi chrng thirc chü k so chuyên dung 
ChInh phü tai  các ca quan nhâ niic tinh Quáng Trj theo quy djnh tti Diêu 12, Thông 
tu sO 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/20 19 cüa Bô Quôc phông ye hung dan vic 
cung cap, quán 1, sir ding djch vi chrng thirc chü k so chuyên diing ChInh phü. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k và thay th Quy& djnh séi 
494/QD-CT ngày 20/5/2014 cUa Chü tjch UBND tinh Quàng Trj ye vic üy quyên 
Giám dOc S& Thông tin và Truyên thông thirc hin trách nhim cCia ngithi quân 1 
thuê bao chü k so chuyên dung cüa tinh. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S& Thông tin và Truyn thông; Giám 
dôc các Sâ, Thu trithng các ban, ngành lien quan; Chü tjch UBND các huyn, thj xA, 
thãnh phô; các to cht'rc, cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 4  

UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

Ncri u/ian: 
- Nhu diêu 2; 
- B Thông tin vã Truyn thông; 
- Ban Co yu ChInh phil; 
- Ciic Chixng thiic so va Bao rn?t thong tin; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Listi: VT, VX. 
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