
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /VP-TTPVHCC Lạng Sơn,  ngày      tháng 9 năm 2020 
 

V/v triển khai dịch vụ công Chứng 

thực bản sao điện tử từ bản chính 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; 

  Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thưc̣ hiêṇ Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về viêc̣ triển khai dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng chí Nguyêñ Long Hải, Phó 

Chủ tic̣h Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện tập huấn, quán 

triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt là cán bộ tư pháp, chứng thực tại 

UBND cấp huyện, cấp xã triển khai theo quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất 

tại Phụ lục 1 của Công văn số 5438/VPCP-KSTT. 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh sử dụng thiết bị chứng thư số được cấp 

cho UBND tỉnh để đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; sử dụng tài khoản quản trị cấp cao phân quyền cho cơ quan, đơn vị 

trực thuộc quản lý tài khoản đối với Dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện rà soát, bảo đảm điều 

kiện trang thiết bị để triển khai dịch vụ này trên địa bàn đơn vị quản lý (hạ tầng 

mạng, chứng thư số, máy quét văn bản,…).  

Trường hợp chưa đáp ứng các thiết bị chứng thư số của Lãnh đạo, công 

chức và cơ quan các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử 

từ bản chính, đề nghị có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đề 

nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để đáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao. 

 (Công văn số 5438/VPCP-KSTT gửi kèm theo trên VNPT-Ioffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tic̣h 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thưc̣ hiêṇ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tic̣h, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tin̉h; 

- Các phòng: THNC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, TTPVHCC (BĐT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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