CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 20-7-2006

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
Số: 325/Qð-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phủ lý, ngày 20 tháng 3 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Quy ñịnh chế ñộ cập nhật, vận hành hệ thống thông tin tổng hợp
Kinh tế - Xã hội phục vụ ñiều hành trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Quyết ñịnh số 112/2001/Qð-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ
tướng Chính Phủ phê duyệt ðề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai
ñoạn 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết ñịnh số 838/Qð-UB ngày 2 tháng 8 năm 2002 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt ñề án “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà Nước
tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2001-2005”
Theo ñề nghị của Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ cập nhật, vận hành Hệ thống thông tin Tổng hợp Kinh
tế - Xã hội phục vụ ñiều hành.
1. ðối tượng và phạm vi áp dụng: Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh (sau ñây gọi
chung là các ngành), UBND các huyện, thị xã (sau ñây gọi chung là cấp huyện) thực
hiện ñầy ñủ, kịp thời chế ñộ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng tin học theo
quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.
2. Các loại báo cáo gồm:
- Các báo cáo ñịnh kỳ (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm)
- Báo cáo ñột xuất.
- Báo cáo chuyên ñề.
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