
 

 

VPUBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ  

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH 

Số:       /HCC-HCTH 

V/v trang bị chữ ký số cá nhân cho Bộ 

phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 

 

Quảng Trị, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội; 

- Công an tỉnh. 
 

 Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, công chức, viên chức tại Bộ phận Một 

cửa ngoài nhiệm vụ  tiếp nhận, số hóa các thành phần hồ sơ để chuyển thành tài 

liệu điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, còn có nhiệm vụ ký số 

vào tài liệu để đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn, chính xác các nội dung theo bản 

giấy. 

 Để thực hiện công tác số hoá đảm bảo theo quy định nêu trên, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị thực hiện trang 

bị chữ ký số cá nhân cho công chức, viên chức (bao gồm chính thức và dự 

phòng) khi được cử đến tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Đối với các công chức, viên chức đang trực tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm, 

đề nghị sớm trang bị chữ ký số trước ngày 28/02/2022. (Trình tự đăng ký thực 

hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 87/STTTT-CNTT ngày 19/2/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi, 

thay đổi thông tin chữ ký số chuyên dùng Chính phủ kèm theo).  

 Vậy, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kính đề nghị các cơ quan, 

đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.  

 Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT; 

- Chánh VP UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Phòng Nội chính; 

- Lưu: VT, HCTHH. 

         GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

 

          Lê Hữu Phước 
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