UBND TỈNH HÀ GIANG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 168 /STTTT-CNTT
V/v ứng dụng chứng thư số chuyên dùng
Ban Cơ yếu Chính phủ trong giao dịch
Bảo hiểm xã hội, Thuế, Kho bạc Nhà
nước

Hà Giang, ngày20 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND và UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức – Nội vụ;
- Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện/thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ
Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký
số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - Xã hội.
Thực hiện văn bản số 244/CTSBMTT-KHTC ngày 29/7/2016 của Cục
chứng thực và bảo mật thông tin về việc sử dụng chứng thư số do Ban cơ yếu
Chính phủ cấp để phục vụ triển khai dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện
tử; văn bản số 254/BCY-CTSBMTT ngày 28/8/2017 của Ban Cơ yếu Chính phủ
về việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để phục vụ triển khai
dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.
Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 371/STTTT-CNTT ngày
19/8/2016; văn bản số 467/STTTT-CNTT ngày 13/9/2017 về việc thông báo,
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thưc hiện sử dụng chứng thư số chuyên dùng của
Ban cơ yếu Chính phủ thực hiện giao dịch với Bảo hiểm xã hội; Thuế, Kho bạc
nhà nước. Theo đó:
- Chữ ký số chuyên dùng của Ban cơ yếu Chính phủ cấp cho cơ quan, đơn vị,
công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang (qua Sở Thông tin và Truyền
thông) được sử dụng để triển khai dịch vụ thuế điện tử, bảo hiểm điện tử, dịch vụ
công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và các giao dịch công vụ khác…
- Việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên
dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - Xã hội thực hiện
theo Thông tư 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để Quý cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh biết thực hiện.
Thông tin hỗ trợ: 0964.360.555 (đ/c Mỹ); Email: ltmy.stttt@hagiang.gov.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;

GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;
- Phòng VHTT các huyện/TP;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT,CNTT.

Nguyễn Văn Tuệ

