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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Số: 2515/Qð-UBND

Bình Thuận, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh tạm thời về ứng dụng chữ ký số trong việc gửi,
nhận và sử dụng văn bản ñiện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
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;
Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính
phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch ñiện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng
thực chữ ký số;
Căn cứ Nghị ñịnh số 106/2011/Nð-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của
Chính phủ Quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch ñiện tử về chữ ký số và dịch vụ
chứng thực chữ ký số;
Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực
chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản ñiện tử trong hoạt ñộng của các cơ
quan Nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số 1456 /KH-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình
Thuận năm 2013;

