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Kính gửi:  

- Báo Nhân dân; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Báo Nông nghiệp Việt Nam; 

- Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, 

cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; Thông tư số 

09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy 

định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông 

tin điện tử và mạng xã hội. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ trì, quản lý 

Website có tên miền http://sonongnghiep.ninhbinh.gov.vn, mục đích chính của 

Website là cung cấp thông tin các hoạt động chỉ đạo điều hành, các dịch vụ 

công, các thông tin về khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất cho bà con nông dân, 

chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp, các hoạt động của ngành 

Nông nghiệp và PTNT, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.  

Để đảm bảo đúng quy định về việc sưu tầm tin tức, bài viết trên Trang 

Thông tin điện tử của Quý cơ quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Ninh Bình đề nghị Quý cơ quan cho phép Ban biên tập Trang thông tin điện tử 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được dẫn tin, bài viết từ nguồn trên 

Trang thông tin điện tử của Quý cơ quan. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh 

Bình cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử 

dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.  
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Rất mong Quý cơ chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Ninh Bình được trích dẫn thông tin trên Trang (Cổng) thông tin điện tử 

của Quý cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
               HTTM 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

Nguyễn Thanh Bình 
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