
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

Về tăng cường sử dụng  

chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ và mail công vụ 

trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước 

 

 

 Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, thời 

gian qua đa số các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ và mail công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, 

qua kiểm tra việc thực hiện trên hệ thống cập nhật của tỉnh (Sở TT-TT), trên địa 

bàn vẫn còn một số đơn vị, địa phương, công chức, viên chức thực hiện chưa tốt 

việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và mail công vụ. 

Để chấn chỉnh các hạn chế trên, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và trách nhiệm 

của người đứng đầu các cơ quan nhà nước các cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân huyện về sử dụng chữ ký số chuyên dùng và mail công 

vụ (@kontum.gov.vn) trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; đẩy mạnh ứng 

dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, 

mail công vụ trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và 

các ứng dụng quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

- Thường xuyên chỉ đạo và thực hiện việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ và mail công vụ của Kon Tum (@kontum.gov.vn) đã cấp cho các đơn 

vị theo đúng quy định. 

* Nếu các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức thuộc đơn vị sử dụng 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và mail công vụ Kon Tum không đảm bảo, thì 

Thủ trưởng đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đăng ký, sử dụng 

chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, mail công vụ Kon Tum đối với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện nội dung, 

phương án triển khai, ứng dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ, mail công vụ Kon Tum trong các chương trình, đề án, 
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kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. 

Thứ sáu hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị, địa 

phương về UBND huyện biết, chỉ đạo.  

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện: Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng 

chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, mail 

công vụ Kon Tum trong các ứng dụng quản lý, chỉ đạo, điều hành và Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của huyện do văn phòng HĐND&UBND 

huyện quản lý, vận hành. 

Thứ sáu hằng tuần báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị, địa 

phương về UBND huyện biết, chỉ đạo. 

4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông; Trang 

thông tin điện tử huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để cán bộ, công 

chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt  là 

việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, mail công vụ Kon Tum 

phục vụ cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
 


		2022-10-26T10:08:44+0700


		2022-10-26T10:41:17+0700


		2022-10-26T10:41:17+0700


		2022-10-26T10:41:17+0700


		2022-10-26T10:41:17+0700


		2022-10-26T10:41:17+0700




