ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 180/UBND-VP

Hương Sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nộp hồ sơ đề nghị cấp phát
chữ ký số cho tập thể, cá nhân

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Thực hiện Công văn số 33/VPUB-CNTT ngày 18/02/2022 của Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phát chữ ký số cho
cá nhân; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện khai báo, cập
nhật hồ sơ Chứng thư số cá nhân của trưởng, phó thuộc đơn vị mình theo Phụ lục
1 gửi kèm để cấp mới. Đối với chứng thư số của tập thể phòng, ban, đơn vị chưa
có hoặc đã mất, thực hiện khai báo theo Phụ lục 3 gửi kèm để cấp mới hoặc cấp
lại theo quy định.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp hồ sơ các cá nhân làm công tác
quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở) thuộc ngành
Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện (theo Phụ lục1 và Phụ lục 2 gửi kèm).
Báo cáo việc quản lý, sử dụng chữ ký số của các trường Trung học cơ sở, Tiểu
học và Mầm non đã được cấp (theo biểu mẫu gửi kèm).
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên; gửi
hồ sơ cấp mới, cấp lại chứng thư số về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Văn
hóa và Thông tin bằng văn bản giấy và bản mềm) trước ngày 28/02/2022 để tổng
hợp, trình Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phát theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc liên hệ đồng chí Trần Văn Minh,
điện thoại: 0989 863 777; email: minhtv.hs@hatinh.gov.vn để được hỗ trợ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Tiến Hùng

Phụ lục 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN

Kính gửi: UBND huyện (hoặc thị xã) ………
Họ và tên (chữ in hoa):………………………Giới tính:…… Nam ……. Nữ
Ngày sinh: ……../……./………….. Nơi sinh:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………Ngày cấp:………..Nơi cấp:
Địa chỉ thư điện tử công vụ (1):
Cơ quan, tổ chức công tác:
Địa chỉ:…………………………………………………
Chức vụ:………………………………………………..
Số điện thoại di động:………………………………….
SIM PKI(2):……..,
Số hiệu chứng thư số cũ (nếu có): …………… Ngày cấp:…… Ngày hết hạn:
<Địa danh>, ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo: Bản sao có công chứng quyết định hoặc xác thực bằng văn bản của
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp chức danh nhà nước, người có thẩm quyền của cơ
quan, tổ chức theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.
Ghi chú:
(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng
các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail...).
(2) SIM PKI là thiết bị thẻ SIM điện thoại có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số
dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM
PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao
muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ:
Viettel/cs).

Phụ lục 2
<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

<Số, ký hiệu>

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …

V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.
1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):
- Họ và tên:………………………Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:
- Chức vụ:………………………..Số điện thoại di động:…………………………Địa chỉ thư điện tử công vụ:
- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tổ chức công tác>.
2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tổng số cá nhân đăng ký>, gồm:
Số CMND/
Số hiệu chứng
Tên cơ
CCCD/Hộ Địa chỉ thư
Số điện
thư số cũ
T
Ngày
quan, tổ Tỉnh/Thành Chức
SIM PKI
Họ và tên
chiếu;
điện tử
thoại di
(nếu có)
T
sinh
chức
phố (2)
vụ
(3)
Ngày cấp, công vụ (1)
động
công tác
nơi cấp
01
02
…
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (4)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Địa chỉ hộp thư điện tử của cá nhân được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện tử gmail, yahoo, hotmail...).
(2) Tỉnh/Thành phố của cơ quan, tổ chức công tác.
(3) Nếu Thuê bao muốn đăng ký sử dụng SIM PKI thì điền thông tin nhà mạng viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone); Thuê bao
muốn chuyển số đang sử dụng sang SIM PKI thì ghi thêm ký hiệu “cs” (Ví dụ: Viettel/cs).
(4) Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao là người đứng đầu các tổ chức Cơ yếu trực thuộc.

Phụ lục 3
<CƠ QUAN CHỦ QUẢN>
<CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

<Số, ký hiệu>

<Địa danh>, ngày … tháng … năm …

V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

Kính gửi: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ.
1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật):
- Họ và tên:………………………Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………..Ngày cấp:…………Nơi cấp:
...........................................................................................................................................................................................................
- Chức vụ:………………………..Số điện thoại di động:…………………………Địa chỉ thư điện tử công vụ:
...........................................................................................................................................................................................................
- Địa chỉ tiếp nhận: <Chi tiết địa chỉ của cơ quan, tổ chức công tác>.
2. Số lượng và danh sách đăng ký: <Tổng số cơ quan, tổ chức đăng ký>, gồm:
TT

Tên cơ quan,
tổ chức

Địa chỉ

Mã số thuế

Mã quan hệ Tỉnh/Thành phố
Địa chỉ
Số hiệu chứng thư
ngân sách
(1)
thư điện tử công vụ (2) số cũ (nếu có)

01
02
…
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,…

Người đứng đầu Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (3)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tỉnh/Thành phố của cơ quan, tổ chức.
(2) Địa chỉ hộp thư điện tử của cơ quan, tổ chức sử dụng chứng thư số được cấp bởi cơ quan nhà nước (không sử dụng các địa chỉ thư điện
tử gmail, yahoo, hotmail...).

ỦY BAN NHÂN DÂN
…..
Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hương Sơn, ngày

tháng

năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ, TIỂU HỌC VÀ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG SƠN
TỪ 01/01/2021 - 31/12/2021

TT
1
I
1
2
3
II
1
2
3
III
1
2
3

Tên trường
2
Trường Trung học cơ sở
Trường THCS …
…………..
…………..
Trường Tiểu học
Trường Tiểu học …
…………..
…………..
Trường mầm non
Trường mầm non …
…………..
…………..

Tổng số
văn bản
đi trong
năm 2021
3

Số văn
bản đi
được ký
số
4

Số văn bản
đi không
được ký số

Tỷ lệ %
văn bản
được ký số

5

6

ỦY BAN NHÂN DÂN …

