
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

 

Số:          /UBND-VP 
Vv tăng cường sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

Phủ Lý, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi: 
  
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

Thực hiện công văn số 222/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/03/2022 của Sở 

Thông tin và truyền thông về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam; 

Để tăng cường việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý trân trọng đề 

nghị các cơ quan, đơn vị: 

1.Yêu cầu các phòng, ban, phường, xã tăng cường sử dụng chữ ký số trên 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ công trực tuyến;  

2. Quản lý chặt chẽ hiệu quả thiết bị USB-Token tránh xảy ra tình trạng mất, 

quên mật khẩu. 

3. Rà soát và lập hồ sơ bổ sung thông tin đối với các chữ ký số còn thiếu 

thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của 

Bộ Quốc phòng để đảm bảo kết nối, tích hợp trong quá trình sử dụng (Hiện nay, 

một số cơ quan, đơn vị, chữ ký số còn thiếu thông tin về mã số thuế và mã quan 

hệ ngân sách nên khi cơ quan thực hiện khai báo thuế trực tuyến trên hệ thống 

của Tổng Cục thuế sẽ không thực hiện được). 

Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi thông tin về chữ ký số đã được cấp, đề 

nghị gửi về Văn phòng HĐND - UBND thành phố trước ngày 10/3/2022. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ: Ông 

Trịnh Xuân Bằng, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND thành phố, điện 

thoại: 0972.988.510. 

Ủy ban nhân dân thành phố trân trọng đề nghị./. 

  
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Quân 
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