
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ THANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Mỹ Thanh, ngày          tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ 

trong hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thanh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ THANH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 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; 

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về Công tác Văn thư; 

Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định sử dụng chữ ký số cho 

văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 

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

hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa - Xã hội xã (Phụ trách VH-TT). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao các tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số 

chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của UBND xã Mỹ Thanh. 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số có trách 

nhiệm: 

1. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm quản lý chứng thư số của tổ chức, cá 

nhân của cơ quan mình. 

2. Chữ ký số được sử dụng rộng rãi cho các loại văn bản điện tử; không áp 

dụng đối với các văn bản mật, tuyệt mật, tối mật theo quy định của pháp luật. 

3. Việc triển khai sử dụng chữ ký số phải phù hợp với thực tiễn, đạt được hiệu 

quả cao nhất và không làm ngưng trệ công tác văn thư lưu trữ, hành chính khi áp 

dụng chữ ký số. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-130-2018-nd-cp-huong-dan-luat-giao-dich-dien-tu-ve-chu-ky-so-358259.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-30-2020-nd-cp-cong-tac-van-thu-436532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-41-2017-tt-btttt-su-dung-chu-ky-so-cho-van-ban-dien-tu-trong-co-quan-nha-nuoc-370856.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-185-2019-tt-bqp-quan-ly-su-dung-dich-vu-chung-thuc-chu-ky-so-chuyen-dung-chinh-phu-430756.aspx


4. Chứng thư số chuyên dùng Chính phủ được sử dụng để ký số trong các 

giao dịch điện tử của cơ quan, đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành. 

5. Việc quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật của các tổ chức, cá nhân phải 

đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 74, Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Văn hóa - Xã hội xã (Phụ trách 

VH-TT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 
Bản giấy: 

- Lưu VT. 
Gửi bản điện tử: 

- Như Điều 3 (t/h); 

- UBND huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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DANH SÁCH 

Cá nhân được giao quản lý và sử dụng chữ ký số,  

chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của UBND xã Mỹ Thanh 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2021  

của UBND xã Mỹ Thanh) 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ Số lượng Chứng thư số được giao 

Ghi 

chú 

1 Đinh Quang Hòa 
Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch HĐND 

01 Token: Chữ ký cá nhân 

(CTS cá nhân) 
 

2 Triệu Thị Minh Phó Chủ tịch HĐND 
01 Token: Chữ ký cá nhân 

(CTS cá nhân) 
 

3 Đặng Quyết Chiến Chủ tịch UBND 
01 Token: Chữ ký cá nhân 

(CTS cá nhân) 
 

4 La Quang Đoàn Phó Chủ tịch UBND 
01 Token: Chữ ký cá nhân 

(CTS cá nhân) 
 

6 Hoàng Thông Tài 
Chủ tịch 

UBMTTQVN 

02 Token: 01 Chữ ký cá nhân và  

01 Chữ ký  tổ chức 

(01  CTS Cá nhân 

01 CTS UB MTTQVN xã Mỹ Thanh) 

 

7 Hà Thị Thoa 
Công chức 

Tài chính - Kế toán 

01 Token: Chữ ký cá nhân 

(CTS cá nhân) 
 

8 Nguyễn Văn Ba 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

02 Token: 02 Chữ ký tổ chức 

(01 CTS UBND xã Mỹ Thanh, 

01 CTS HĐND xã Mỹ Thanh) 

 

9 Đinh Thị Mến 
Công chức 

Văn phòng - Thống kê 

01 Token: 01 Chữ ký tổ chức 

(01 CTS Đảng ủy xã Mỹ Thanh) 
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