
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN THÀNH 

 

Số:            /UBND-VHTT 

V/v đăng ký chứng thư số chuyên dùng 

Chính phủ phục vụ trong Bộ phận Một cửa 

huyện và xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Thành, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

  - Văn phòng HĐND – UBND; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 494/STTTT-CĐS ngày 16/3/2023 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tổng hợp, đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính 

phủ phục vụ trong Bộ phận Một cửa. 

UBND huyện Yên Thành đề nghị Văn phòng HĐND – UBND huyện, 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính 

phủ cho các tổ chức, cá nhân chưa được cấp phục vụ trong Bộ phận Một cửa 

của cấp huyện, xã. Mẫu tổng hợp tại công văn số 60/BCY-CTSBMTT ngày 

07/3/2023 của Ban cơ yếu Chính phủ (bấm “Tải file” trên phần mềm VNPT-

IOffice). 

Lưu ý:  

- UBND các xã căn cứ vào Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Bộ phận 

một cửa để đăng ký danh sách (trừ cán bộ công chức đã được cấp gồm: Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch, Văn thư, Công chức phụ trách lĩnh vực Tư pháp, Lao động – 

TBXH). 

- Văn bản tổng hợp các cá nhân, tổ chức chưa đăng ký chứng thư số 

chuyên dùng Chính phủ gửi về UBND huyện (qua phòng Văn hóa – Thông tin) 

trước ngày 22/3/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.  

- Mọi hỗ trợ, giải đáp xin liên hệ: Phòng Văn hóa – Thông tin (đ/c Phan 

Huy Cường - Phó Trưởng phòng); ĐT; 0986622186. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp triển khai của các đơn vị. 

Trân trọng!./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Danh Truyền 
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