CÔNG BÁO/Số 35/Ngày 17-9-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

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

Số: 34/2019/Qð-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên
dùng trong các cơ quan Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
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 130/2018/Nð-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 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 64/2007/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của
Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ
quan nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2013/Nð-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Lưu trữ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 28/2018/Qð-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản ñiện tử giữa các cơ
quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy ñịnh sử dụng chữ ký số
cho văn bản ñiện tử trong cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy ñịnh quy trình trao ñổi, lưu trữ, xử lý tài liệu ñiện
tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài
liệu ñiện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông.
QUYẾT ðỊNH:
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