
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /UBND-VP Sầm Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v quản lý, sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ. 

 

 

   Kính gửi:   

  - Các phòng, ban chuyên môn; 

  - Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; 

  - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 4690/UBND-CNTT ngày 12/4/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Để 

tiếp tục đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ nhằm đảm bảo an 

toàn các giao dịch điện tử và đảm bảo giá trị pháp lý của văn bản điện tử, Chủ 

tịch UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị 

sự nghiệp thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 

các nội dung sau:  

1. Quyết liệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý, 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 

các dịch vụ công trực tuyến. Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của 

Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ và 

các quy định khác có liên quan. 

2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình đảm bảo chặt chẽ, 

hiệu quả. Trong đó, có hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp đối với từng cá 

nhân nhằm tạo động lực thúc đẩy sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Văn phòng HĐND&UBND thành 

phố: Theo chức năng nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, tổng hợp các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các cơ quan, đơn vị để báo 

cáo Chủ tịch UBND thành phố. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND TP (để b/c); 

- Lưu VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 
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