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

QUY ðỊNH TẠM THỜI
VỀ ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG VIỆC GỬI, NHẬN VÀ SỬ DỤNG
VĂN BẢN ðIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 2515/Qð-UBND
ngày 14/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
Chương I
QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Văn bản này quy ñịnh tạm thời về ứng dụng chữ ký số ñể xác thực thông tin,
chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn thông tin trong việc gửi, nhận văn bản ñiện
tử qua mạng giữa các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bình Thuận; danh mục các
loại văn bản phải sử dụng văn bản ñiện tử áp dụng chữ ký số ñể gửi qua mạng, không
gửi văn bản giấy.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
1. Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau ñây gọi tắt là cơ quan, ñơn vị).
2. Cán bộ, công chức, viên chức ñược cấp chứng thư số ñang làm việc trong
các cơ quan, ñơn vị quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này.
ðiều 3. Giải thích từ ngữ
1. Chứng thư số: là một dạng chứng thư ñiện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ
chứng thực chữ ký số cấp.
2. Chứng thư số có hiệu lực: là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng
hoặc bị thu hồi.
3. Chữ ký số: là một dạng chữ ký ñiện tử ñược tạo ra bằng sự biến ñổi một
thông ñiệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không ñối xứng, theo ñó người có ñược
thông ñiệp dữ liệu ban ñầu và khóa công khai của người ký có thể xác ñịnh ñược
chính xác:

