
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:            /UBND-VHTT 

V/v thực hiện Quyết định của UBND tỉnh  

về quy chế  phối  hợp  quản  lý  sử  dụng  

chứng  thực  chữ  ký  số 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 6 năm 2020 

                                  

                   Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện;   

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định ban hành 

Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sao gửi kèm). 

UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại quy chế 

này, triển khai, quán triệt đến các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động có liên quan biết để triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng. 

2. Giao Văn phòng  HĐND&UBND huyện có  trách  nhiệm  theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai sử dụng chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, tổng hợp số liệu tình hình quản lý và sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan đơn vị, cung cấp 

thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đặng Công Hoà 
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