UBND TỈNH CAO BẰNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 18 tháng 8 năm 2021

Số: 982 /STTTT- TTCNTT&TT
V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung về
quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số
chuyên dùng tại Quyết định số 12/2021/QĐUBND

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố;
- Các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Ngày 14/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số
12/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực
chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cao Bằng. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện một số nội dung
tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND như sau:
1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin, thu
hồi thiết bị chữ ký số nêu tại tại khoản 2, điều 7 của Quyết định số 12/2021/QĐUBND thực hiện theo Quyết định số 1924/QĐ-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi
bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Quốc phòng.
Kể từ ngày 01/09/2021, cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ công trực tuyến
trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực chữ ký số của Cục
Chứng thực số và Bảo mật thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ tại địa chỉ
https://ca.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính trên.
Riêng thủ tục Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật (trong trường hợp người
dùng quyên mật khẩu hoặc khi thiết bị lưu khóa bí mật bị khóa do nhập sai mật
khẩu quá số lần quy định) thì cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp lập hồ sơ đề nghị
khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật theo Mẫu 121 gửi đến Trung tâm Công nghệ
Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông qua Hệ thống quản lý
văn bản và điều hành (phần “Kính gửi” ghi là Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông).
2. Các nội dung khác liên quan đến việc triển khai, ứng dụng chữ ký số
chuyên dùng Chính phủ: Đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và thực hiện
theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ
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Mẫu 12 kèm theo Quyết định số 1924/QĐ-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
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quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng
thực chữ ký số và Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng; Quyết định số 1924/QĐ-BQP ngày 19/6/2020 của Bộ
Quốc phòng và Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND
tỉnh Cao Bằng.
Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai, phổ biến hướng dẫn này
đến các đơn vị trực thuộc.
Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cơ quan, đơn vị liên hệ
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông qua số điện thoại
(0203).3955899 hoặc hộp thư điện tử cbitc@caobang.gov.vn để dược hỗ trợ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Chứng thực số và BMTT - Ban CYCP
(phối hợp);
- Lãnh đạo Sở (báo cáo);
- Trung tâm CNTT-TT (đăng Cổng TTĐT Sở);
- Phòng BCVTCNTT;
- Lưu: VT.
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