
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 

____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ 

Số: 3402/VPCP-KSTT Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020 
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về 

việc triển khai chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

  

 

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình triển khai dịch 

vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ các bộ, ngành, địa 

phương gửi, nhận văn bản điện tử, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ban Cơ yếu Chính phủ: 

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cấp phát 100% chứng thư số 

cho các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ, 

cục, sở và tương đương trở lên trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 phục vụ gửi, 

nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng và các yêu cầu khác 

theo đề nghị của cơ quan nhà nước các cấp. 

- Tổng hợp nhu cầu, cấp phát đầy đủ chữ ký số cá nhân, tổ chức cho các 

đơn vị hành chính các cấp phục vụ cấp bản sao điện tử, chứng thực bản sao điện 

tử, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy 

định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8 tháng 4 năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai phân cấp, uỷ quyền một số dịch vụ chứng thực chữ 

ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định, đảm bảo trong năm 2020 hoàn 

thành việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu, đủ 

điều kiện về nhân lực và hạ tầng kỹ thuật. 

- Rà soát, tổng hợp, đánh giá số lượng, tần suất sử dụng chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ của các bộ, ngành, địa phương, hằng năm báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ cùng với nội dung báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg 

ngày 23 tháng 01 năm 2019. 

- Nghiên cứu, phát triển, cung cấp công cụ ký số trên văn bản điện tử theo 

quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2020 về công tác 
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văn thư; tích hợp trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (trên máy tính để 

bàn PC và trên các thiết bị di động) của các bộ, ngành, địa phương phục vụ gửi, 

nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. Hoàn thành 

trong tháng 6 năm 2020. 

- Thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tuyên 

truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các cấp chính 

quyền. 

2. Các bộ, ngành, địa phương 

- Căn cứ mục tiêu của Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 02/CT-TTg rà 

soát nhu cầu sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho cá nhân, tổ chức, 

gửi Ban Cơ yếu Chính phủ trước ngày 31 tháng 5 năm 2020 để được cấp phát 

theo quy định. 

- Rà soát, bảo đảm về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, phối hợp với Ban Cơ 

yếu Chính phủ trong việc triển khai phân cấp, uỷ quyền một số dịch vụ chứng 

thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, hoàn thành trong năm 2020. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký 

số chuyên dùng Chính phủ đảm bảo chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. 

Văn phòng Chính phủ thông báo đến các bộ, ngành, địa phương, các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c); 

   - Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng); 

   - VPCP: BTCN, các PCN, 

   các Vụ, đơn vị:  HC, Cổng TTĐT, TTTH; 

   - Lưu: VT, KSTT (02). LST 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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