SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CAO BẰNG

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

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

Số : 71 /TTCNTT&TT-KTCN
V/v tổ chức bàn giao và hướng dẫn sử dụng
chữ ký số

Cao Bằng, ngày 9 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế;
- UBND các huyện: Quảng Uyên, Bảo Lâm, Bảo Lạc,
Thông Nông, Thạch An, Nguyên Bình, Hòa An, Hạ Lang;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng;
- Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ
chứng thực chữ ký số;
Thực hiện Kế hoạch số 1149/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019;
Căn cứ nhu cầu sử dụng và đề nghị cấp chữ ký số của các tổ chức, người có
thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Thông tin Truyền
thông đã tổng hợp được 168 hồ sơ đề nghị Ban Cơ yếu cấp mới chữ ký số chuyên
dùng (CKS) và tổ chức bàn giao, hướng dẫn sử dụng trong tháng 9/2019 như sau:
1. Thành phần:
- Đại diện của cơ quan, tổ chức, cán bộ phụ trách, chuyên trách CNTT, văn
thư (đối với CKS của cơ quan, tổ chức).
- Cá nhân hoặc đại diện của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức (đối
với CKS cá nhân).
Ghi chú: Danh sách các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền của cơ quan,
tổ chức được cấp CKS ở trong phụ lục đính kèm.
2. Thời gian và địa điểm:
-

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Thông tin và truyền thông Cao Bằng.
Địa chỉ: Số 009 Hoàng Văn Thụ, Hợp Giang, TP Cao Bằng.

-

chính.

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 3/9/2019 đến hết ngày 15/9/2019 trong giờ hành

3. Nội dung:
- Bàn giao thiết bị ký số cho các cá nhân và tổ chức.
- Hướng dẫn sử dụng CKS, xác thực CKS trên văn bản điện tử.
* Lưu ý: Để thuận tiện trong công tác bàn giao, hướng dẫn CKS, đề nghị các
cá nhân, tổ chức liên hệ trước ít nhất 1 ngày khi đến nhận thiết bị chữ ký số.
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan,
đơn vị chủ quản triển khai, phổ biến đến công văn này đến các cơ quan, đơn vị trực
thuộc, người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức trực thuộc được cấp CKS trong
danh sách. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp CKS bố trí thời gian đến nhận
CKS để kịp tiến độ bàn giao đề ra.
Mọi thông tin trao đổi, vướng mắc xin liên hệ bộ phận hỗ trợ của Trung tâm
Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại: 0263 955899 (gặp đ/c Hùng – Phó phòng Kỹ thuật và Chuyển
giao công nghệ. Di động: 0949066136).
Email: cbitc@caobang.gov.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Sở TTTT;
- Lưu: KTCGCN,VT.
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