
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /2020/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày     tháng    năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý  

văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

 Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

 Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

 Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 

Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước; 

 Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

 Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

 Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 

chứng thực chữ ký số; 

 Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 

thống hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ về công tác văn thư; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo 

quản tài liệu lưu trữ điện tử; 

DỰ THẢO 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-28-2018-qd-ttg-gui-nhan-van-ban-dien-tu-trong-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-5e8c5.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-130-2018-nd-cp-huong-dan-luat-giao-dich-dien-tu-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-57773.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-02-2019-tt-bnv-bao-quan-tai-lieu-luu-tru-dien-tu-632e1.html
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 Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số        /TTr-SNV ngày     

/   /2020 và Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số………………….. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    tháng     năm 2020 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công 

lập; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới; các tổ chức Hội, Quỹ được giao biên chế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nội vụ; 

- Cục Kiểm tra văn bảnQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PTC UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp;  

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, …. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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