
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2021 

V/v đẩy mạnh quản lý, triển 

khai sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ và đề xuất nhu 

cầu giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

                            Kính gửi:  

                                             - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

                                             - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 86/BCY-CTSBMTT ngày 01/4/2021 của Ban Cơ 

yếu Chính phủ về việc đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Dương 

Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng chữ 

ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản 

lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thường 

xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ trong phạm vi quản lý bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với các 

quy định của pháp luật. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ đăng ký sử dụng Hệ thống 

giám sát việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; làm đầu mối tổng hợp, 

đề xuất nhu cầu cấp mới chứng thư số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

theo yêu cầu của Ban Cơ yếu Chính phủ tại Công văn trên. 

 (Công văn số 86/BCY-CTSBMTT gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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