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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 
 

Số: 49/2013/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Bổ sung Điều 3a của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 
 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;  
Căn cứ Nghị định số 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bổ sung Điều 3a của Quyết định số 

06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử 
Chính phủ. 

Điều 1. Bổ sung Điều 3a sau Điều 3 của Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg 
ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính 
phủ như sau: 

“Điều 3a. Cơ chế tài chính 
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập và các chế độ đối với cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật”. 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013. 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
1. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Quy chế 

quản lý tài chính đối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định tại Điều 1 
Quyết định này và phù hợp với quy định của pháp luật. 
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 

 
 
 


