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 V/v tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Kim Bảng, ngày         tháng 3 năm 2021 
 

  

    Kính gửi:   - Thủ trưởng các cơ quan khối quản lý NN, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
                          

 Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 

05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế quản lý, sử dụng 

chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam; Công 

văn số 578/STTTT-BCVTCNTT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước. 

  Trong thời gian UBND huyện Kim Bảng đã triển khai cấp, tập huấn sử dụng 

chữ ký số cho 37 tập thể 150 cá nhân cho các cơ quan khối quản lý nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn. Tuy nhiên đến nay, các tập thể, cá nhân mức độ 

sử dụng chứng thư số chưa cao, chưa đáp ứng theo yêu cầu và mục tiêu tăng tỷ lệ sử 

dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

  Để tăng cường việc sử dụng chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị, UBND huyện 

Kim Bảng có ý kiến như sau: 

 1. Từ ngày 22/3/2021, Văn phòng HĐND, UBND huyện Kim Bảng chỉ tiếp nhận và 

xử lý các văn bản điện tử có đầy đủ chữ ký số cá nhân và chữ ký số của cơ quan, đơn vị phát 

hành văn bản, không tiếp nhận văn bản giấy (trừ các văn bán có nội dung mật). 

 2. Lãnh đạo UBND huyện sẽ thực hiện ký chữ ký số đối với các công văn, văn bản 

thông thường do các cơ quan chuyên môn tham mưu (trừ các văn bản mật); các cơ quan, đơn 

vị thực hiện ký chữ ký số đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành. 

 3. Các cơ quan khối quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn sử 

dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trên phần mềm Quản lý văn bản và 



điều hành. Trường hợp các cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng thì phải 

chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã được cấp. 

 Nếu chưa đăng ký cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ hoặc quá trình sử 

dụng xảy ra lỗi phải khẩn trương làm hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện để tham mưu cấp quyền và khắc phục lỗi. 

 4. Giao Văn phòng HĐND, UBND; Phòng Văn hóa, Thông tin huyện thường 

xuyên kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình sử dụng chứng thư số của các cơ quan, 

đơn vị, định kỳ báo cáo lãnh đạo UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT.                    

                      KT. CHỦ TỊCH 

                      PHÓ CHỦ TỊCH 
  

 

 
 

 

                       Phạm Hoàng Tùng 
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