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V/v đăng ký Chứng thư số cá nhân cho 

cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 7 năm 2020 

  

 

           Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tam Dương; Điện lực Tam 

Dương; Công an huyện, Bảo hiểm XH huyện Tam Dương; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
 

 

Căn cứ Điều 9 Quy chế hoạt dộng của Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh 

Phúc ban hành kèm theo quyết định sô 03/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 

2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và kết luận thống nhất nội dung triển khai nhiệm 

vụ tại buổi họp Tổ quản trị tỉnh theo văn bản mời họp của Văn phòng UBND tỉnh 

ngày 01/7/2020 về  sử dụng Chữ ký số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.  

Để giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện phần mềm Một cửa điện tử và Dịch 

vụ công trực tuyến đi vào hoạt động được kịp thời, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo 

như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn có cán bộ công chức, viên chức tham gia trực giải quyết thủ tục hành chính tại 

Bộ phận một cửa của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn khẩn trương đăng ký 

cấp phát Chứng thư số (Chữ ký số cá nhân) cho cán bộ công chức, viên chức trực 

tại Bộ phận Một cửa của cơ quan, đơn vị mình. 

- Hồ sơ đăng ký cấp Chữ ký số cá nhân do phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

tiếp nhận thực hiện. 

- Mọi thủ tục, hướng dẫn hồ sơ đăng ký cấp Chữ ký số cá nhân liên hệ phòng 

Văn hóa và Thông tin hoặc liên hệ đ/c Lê Văn Cường, ĐT: 0985897869. 

2. Các cơ quan Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Tam Dương, Điện lực Tam 

Dương. Công an huyện, Bảo hiểm XH Tam Dương chủ động liên hệ với sở Thông 

tin và Truyền thông để làm hồ sơ thủ tục cấp Chứng thư số cho cán bộ, công chức, 

viên chức cơ quan, đơn vị mình. 

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện việc thực hiện nội dung trên theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên chủ động hoàn thiện hồ sơ tiến hành 

đăng ký xong trước 15/7/2020./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- CBCC bộ phận Một cửa; 

- Lưu: VT. 

TL CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 



 

Đào Hải Nam 
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