CÔNG BÁO/Số 04+05/Ngày 15-6-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 09/2019/Qð-UBND

21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh quản lý ñiểm truy nhập Internet công cộng
và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính
phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Nghị ñịnh số 27/2018/Nð-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính
phủ Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 72/2013/Nð-CP ngày 15 tháng 7
năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin
trên mạng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 236
/TTr-STTTT ngày 14 /3/2019 và Báo cáo kết quả thẩm ñịnh số 240/BC-STP
ngày 14/12/2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh quản lý ñiểm truy nhập
Internet công cộng và ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng trên ñịa bàn
tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019.
Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 54/2014/Qð-UBND ngày 22 tháng 10
năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy ñịnh quản lý, cung cấp, sử dụng
dịch vụ Internet tại các ñiểm cung cấp dịch vụ trò chơi ñiện tử công cộng, ñiểm truy
nhập Internet công cộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
ðiều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Thông tin và
Truyền thông, Giám ñốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh;

