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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 21/2010/Qð-UBND
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập- Tự do -Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh ñảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh
thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính
trên ñịa bàn tỉnh Hải Dương.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bưu chính ñã ñược Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
khóa XII, kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 128/2007/Nð-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ
chuyển phát;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của
liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về ñảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và
an ninh thông tin trong hoạt ñộng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh “ðảm bảo an toàn cơ sở hạ
tầng, an ninh thông tin trong cung ứng và sử dụng dịch vụ Bưu chính trên ñịa bàn tỉnh
Hải Dương".
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở, ngành: Thông tin và Truyền
thông, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Giám ñốc
các Doanh nghiệp bưu chính trên ñịa bàn tỉnh; Thủ trưởng các ñơn vị có liên quan căn
cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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