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CÔNG BÁO/Số 12+13+14+15/Ngày 22-10-2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6714 /Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 22 tháng 9 năm 2014

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác
Trung tâm dữ liệu thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 71/2007/Nð-CP ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Luật Công nghệ thông
tin về công nghiệp công nghệ thông tin;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ
Thông tin và Truyền thông quy ñịnh áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ñối với
trung tâm dữ liệu;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
354/TTr-STTTT ngày 11 tháng 9 năm 2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý, vận hành và khai
thác Trung tâm dữ liệu thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai,
hướng dẫn, kiểm tra và ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế nêu trên.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

