
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                        

Số:         /UBND-VP7 Nam Định, ngày     tháng 4 năm 2021 

V/v kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý 

và sử dụng chữ ký số chuyên dùng, 

đăng ký nhu cầu cấp mới    

        

    

                   Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 86/BCY-CTSBMTT ngày 

01/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh quản lý, triển 

khai sử dụng chữ lý số chuyên dùng CP và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021-2025 

(có văn bản gửi kèm theo). 

Đồng chí Trần Lê Đoài – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

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

được cấp và rà soát, đăng ký nhu cầu cấp mới theo đề nghị tại văn bản nêu trên 

gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ, UBND tỉnh trước ngày 15/5/2021./. 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- Đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Chu Thị Hồng Loan 
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