
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 
V/v tăng cường sử dụng và rà soát, 

đăng ký nhu cầu cấp mới chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ giai đoạn 

2021-2025 

 

 

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

- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh. 
 

Thực hiện văn bản số 798/STTTT-CNTT ngày 28/4/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc rà soát đăng ký nhu cầu dụng chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ giai đoạn 2021-2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu 

các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại 

hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu tại Công văn số 86/BCY-CTSBMTT ngày 

01/4/2021 của Ban Cơ yếu Chính phủ (gửi kèm công văn này); Thường xuyên 

kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

trong phạm vi quản lý bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với các quy định của 

pháp luật tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ và Chỉ 

thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tiến hành rà soát số lượng chứng thư số đã được cấp. Đồng thời đăng ký 

nhu cầu cấp mới chứng thư số giai đoạn 2021-2025. Kết quả rà soát, đăng ký nhu 

cầu báo cáo như mẫu gửi kèm theo gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(qua Văn phòng) chậm nhất ngày 07/5/2021, để tổng hợp báo cáo theo quy định.  

Một số lưu ý: 

- Rà soát, đăng ký nhu cầu cấp mới chứng thư số cho cả tổ chức và cá nhân. 

- Bao gồm cả chứng thư số chuyên dùng chính phủ (do Ban Cơ yếu - Chính 

phủ cấp), chứng thư số công cộng do doanh nghiệp cung cấp (ví dụ như do VNPT 

hay Viettel...cấp). 

- Thực hiện đăng ký nhu cầu chứng thư số cả tổ chức và cá nhân đến các 

Hạt, Trạm, Đội trực thuộc, kế toán, các trường hợp được ký thừa lệnh, thừa ủy 

quyền theo quy chế làm việc (nếu có). 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Văn phòng Điều phối xây dựng 

nông thôn mới tỉnh thực hiện đảm bảo thời gian quy định./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Phúc Đạt 

 



             TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        (Số, ký hiệu)                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

V/v đề xuất nhu cầu cấp mới chứng thư số giai đoạn 2021-2025 

                                                                                                                                        Lạng Sơn, ngày     tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 

Thực hiện Công văn số      /SNN-VP ngày 27/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát đăng ký nhu cầu sử 

dụng chứng thư số chuyên dùng Chính phủ giai đoạn 2021-2025,…(cơ quan, đơn vị) …tổng hợp số liệu, đề xuất nhu cầu cấp mới 

chứng thư số giai đoạn 2021-2025 như sau: 

TT Nội dung Đvt 

Số liệu chứng 

thư số chuyên 

dùng chính 

phủ đã được 

cấp đến thời 

điểm báo cáo 

Số liệu chứng thư số 

công cộng do doanh 

nghiệp cung cấp đến 

thời điểm báo cáo 

Đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số 

Ghi chú 
2021 2022 2023 2024 2025 

01 
Chứng thư số cho cơ quan, tổ 

chức (USB Token) 
CTS 

        

02 

Chứng thư số cho cá nhân          

USB Token CTS         

SIM PKI CTS         

SD Secure CTS         

03 
Chứng thư số cho thiết bị, dịch 

vụ, phần mềm 
CTS 

        

*Ghi chú:  

- USB Token: là thiết bị lưu khóa bí mật sử dụng giao tiếp với máy tính qua Cổng USB phục vụ ký số tài liệu điện tử. 

- SIM KPI: là thiết bị thẻ SIM có chức năng lưu khóa bí mật phục vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. 

- SĐ Secure: là thiết bị thẻ bảo mật sử dụng giao tiếp SD (qua khe cắm thẻ SD hoặc đầu đọc trên thiết bị di động) có chức năng lưu khóa bí mật phục 

vụ ký số dữ liệu trên thiết bị di động đảm bảo an toàn. 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CQ, ĐVỊ 

- Như trên; 

-……; 
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