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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
    Số: 65/2016/Qð-UBND Nghệ An, ngày 27 tháng 10 năm 2016 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy ñịnh về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ  
chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước  

trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giao dịch ñiện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Số 64/2007/Nð-CP ngày 10/4/2007 về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước; số 
26/2007/Nð-CP ngày 15/02/2007 quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch ñiện tử 
về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; số 106/2011/Nð-CP ngày 
23/11/2011 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 
15/02/2007 quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Giao dịch ñiện tử về chữ ký số và dịch 
vụ chứng thực chữ ký số; số 170/2013/Nð-CP ngày 13/11/2013 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 15/02/2007 quy ñịnh chi tiết thi 
hành Luật giao dịch ñiện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị 
ñịnh số 106/2011/Nð-CP ngày 23/11/2011 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị 
ñịnh số 26/2007/Nð-CP ngày 15/02/2007; 

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng 
quy ñịnh về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
phục vụ các cơ quan ðảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; 

Căn cứ báo cáo thẩm ñịnh số 1296/BC-STP ngày 07/10/2016 của Sở Tư 
pháp về dự thảo Quyết ñịnh Ban hành quy ñịnh về cung cấp, quản lý và sử dụng 
dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước trên ñịa 
bàn tỉnh Nghệ An; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 
1226/TTr-STT&TT ngày 13/10/2016. 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về cung cấp, quản lý và 

sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước 
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 
2016. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc Sở Thông tin và 
Truyền thông; Giám ñốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Xuân ðường
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ðỊNH  

Về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
phục vụ các cơ quan Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 65/2016/Qð-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy ñịnh này quy ñịnh việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực 

chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 
ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

ñến hoạt ñộng cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Tổ 
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà 
nước trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 
1. Chứng thư số cá nhân là chứng thư số ñược cấp cho cá nhân, ñược sử 

dụng ñể ký văn bản ñiện tử, thay cho chữ ký tay. 
2. Chứng thư số cơ quan là chứng thư số ñược cấp cho cơ quan, tổ chức, 

ñược sử dụng ñể ký văn bản ñiện tử thay cho con dấu cơ quan. 
3. Chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm là chứng thư số ñược cấp 

cho cơ quan, tổ chức, ñược sử dụng ñể xác thực tự ñộng trên các hệ thống phần 
mềm ứng dụng tại các ñơn vị. 

4. Thiết bị lưu khóa hay còn gọi là “USB-Token” là thiết bị dùng ñể lưu trữ 
chứng thư số và khóa bí mật, do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho thuê bao. 

5. Người có thẩm quyền ký số là người có thẩm quyền quản lý và sử dụng 
khóa bí mật của cơ quan, tổ chức ñể ký. Ví dụ: Thủ trưởng cơ quan, giám ñốc,... 

6. Người ñược giao quyền ký số là người ñược người có thẩm quyền ký số 
giao cho quyền ký. Người ñược giao quyền ký số sử dụng khóa bí mật của mình ñể 
ký. Ví dụ: Phó Thủ trưởng cơ quan, Phó Giám ñốc, Chánh Văn phòng,... 

7. ðồng trình là trường hợp có hai hay nhiều cơ quan/tổ chức/cá nhân có 
trách nhiệm ñược giao cùng nghiên cứu, tham mưu trình văn bản lên cấp trên ñể 
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xem xét, quyết ñịnh. 
ðiều 4. Giá trị pháp lý của chữ ký số 
1. Văn bản ñiện tử ñược ký số bằng chứng thư số cá nhân do Ban Cơ yếu 

Chính phủ cấp trong thời gian còn hiệu lực thì có giá trị pháp lý như văn bản giấy 
ñược ký tay. 

2. Văn bản ñiện tử ñược ký số bằng chứng thư số cá nhân và chứng thư số cơ 
quan do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong thời gian còn hiệu lực thì có giá trị pháp 
lý như văn bản giấy ñược ký tay và ñóng dấu. 

ðiều 5. Các loại văn bản bắt buộc áp dụng chữ ký số 
1. Các loại văn bản bắt buộc áp dụng văn bản ñiện tử ký bằng chữ ký số 

(không dùng văn bản giấy) ñể trao ñổi trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước 
thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An gồm: 

a) Lịch làm việc (hoặc lịch công tác) của các ñơn vị; 
b) Thư mời dự hội thảo, hội nghị, các hoạt ñộng của các ñơn vị; 
c) Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo chuyên ñề; báo cáo ñột xuất; 

các phụ lục số liệu; 
d) Các dự thảo văn bản, tài liệu (ñược gửi ñính kèm) phục vụ cho các cuộc 

họp, hội nghị ñể nghiên cứu trước; 
e) Các thông báo phân công thành viên ban tổ chức của các hoạt ñộng; kế 

hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt ñộng ñã ban hành chính thức; 
g) Y sao các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; 
h) Công báo tỉnh Nghệ An; 
i) Các văn bản số ñược lưu trữ, luân chuyển, khai thác, sử dụng trên các hệ 

thống: Thư ñiện tử công vụ tỉnh Nghệ An, Cổng Thông tin ñiện tử Nghệ An, hệ 
thống HCM Egov Framerwork, hệ thống kết nối chuyển nhận văn bản liên thông, 
hệ thống một cửa ñiện tử và các dịch vụ hành chính công trực tuyến. 

2. ðối với các loại văn bản ngoài phạm vi quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều này: 
khuyến khích áp dụng chữ ký số. 

Chương II 

CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ 
ðiều 6. Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký số 
1. Cục Cơ yếu ðảng - Chính quyền thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan 

tiếp nhận yêu cầu chứng thực ñối với các yêu cầu dịch vụ chứng thực chữ ký số của 
các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan nhà nước. 

a) ðịa chỉ liên hệ: số 60 Nguyễn Chí Thanh, ðống ða, Hà Nội; 
b) ðịa chỉ thư ñiện tử: c893@ca.gov.vn. 
2. Sở Thông tin và Truyền thông là ñơn vị làm ñầu mối ñể tiếp nhận hồ sơ ñề 
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nghị cấp chứng thư số của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước 
trong thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An. 

ðiều 7. Người quản lý thuê bao 
Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông 

thực hiện trách nhiệm của người quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong 
các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An do Ban 
Cơ yếu Chính phủ cấp (theo Quyết ñịnh số 1583/Qð-UBND ngày 23/04/2015 của 
Chủ tịch UBND tỉnh). 

ðiều 8. Quy ñịnh về quy trình cấp phát và quản lý chứng thư số 
Thực hiện theo các quy ñịnh tại ðiều 13; ðiều 14; khoản 1, khoản 2, khoản 7 

ðiều 15;  ðiều 16; khoản 1, khoản 2 ðiều 17; ðiều 18; ðiều 20, ðiều 21; ðiều 22, 
ðiều 23, ðiều 24, ðiều 25 của Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 02 
năm 2016 của Bộ Quốc phòng quy ñịnh về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ 
chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cơ quan ðảng, Nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội. Riêng văn bản ñề nghị cấp chứng thư số (theo Mẫu 04 của Phụ 
lục kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BQP), ñể phục vụ việc kê khai thuế, nộp 
thuế ñiện tử, các ñơn vị bổ sung thêm thông tin về mã số thuế và bản sao có công 
chứng giấy chứng nhận ñăng ký thuế của ñơn vị mình. 

Chương III 

ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TRONG QUY TRÌNH HÀNH CHÍNH 
ðiều 9. Quản lý và sử dụng chứng thư số của cơ quan 
1. Cán bộ văn thư của cơ quan là người ñược lãnh ñạo cơ quan giao quản lý 

và sử dụng chứng thư số của cơ quan thay cho con dấu; có trách nhiệm thực hiện 
các quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 19 Quy ñịnh này ñối với chữ ký số, chứng thư số cơ 
quan ñược giao quản lý và sử dụng. 

2. Chứng thư số của các chức danh nhà nước, người có thẩm quyền của cơ 
quan, tổ chức theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu chỉ ñược 
sử dụng ñể thực hiện các giao dịch theo ñúng chức danh của người ñó. 

3. Việc ký thay, ký thừa lệnh theo quy ñịnh của pháp luật ñược thực hiện bởi 
người có thẩm quyền và người ký thay, người ký thừa lệnh phải sử dụng chứng thư 
số cá nhân của mình ñể ký. 

ðiều 10. Phương thức chuyển ñổi chữ ký tay và con dấu sang chữ ký số 
1. Việc chuyển ñồng thời chữ ký tay và con dấu trên văn bản giấy sang chữ 

ký số trên văn bản ñiện tử ñược thực hiện như sau: 
a) Chữ ký tay của người ký trên văn bản ñiện tử ñược thể hiện bằng chữ ký 

số của cá nhân người ký; 
b) Con dấu của cơ quan, tổ chức trên văn bản ñiện tử ñược thể hiện bằng chữ 
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ký số của cơ quan; 
c) Vị trí chữ ký số của cá nhân người ký và vị trí chữ ký số của cơ quan nằm 

trên cùng một hàng ngay dưới vị trí ghi quyền hạn, chức vụ của người ký. Chữ ký 
số của cá nhân nằm ở phía bên trái và chữ ký số của cơ quan nằm ở phía bên phải. 

2. Việc chuyển chữ ký tay, con dấu trên văn bản giấy sang chữ ký số trên văn 
bản ñiện tử ñược thực hiện như sau: 

a) Quy trình thực hiện 
- Bước 1, lãnh ñạo cơ quan ký tay vào văn bản giấy; 
- Bước 2, văn thư ghi số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, ñóng 

dấu ñỏ vào văn bản giấy; 
- Bước 3, văn thư quét văn bản ñể tạo văn bản ñiện tử (bước này tương 

ñương như bước photo văn bản gốc theo quy trình truyền thống); 
- Bước 4, văn thư dùng chữ ký số cơ quan ñể ký lên văn bản ñiện tử ñược tạo 

ra (bước này tương ñương với bước ñóng dấu theo quy trình truyền thống). 
b) Văn bản ñiện tử ñã có quét chữ ký tay của lãnh ñạo, con dấu của cơ quan, 

ñồng thời có chữ ký số của cơ quan có giá trị như văn bản giấy; 
c) Vị trí chữ ký số của cơ quan nằm ở khoảng trắng lề trên của văn bản. 
ðiều 11. Phương thức chuyển ñổi chữ ký tay trên văn bản giấy không có 

con dấu sang chữ ký số 
ðối với trường hợp văn bản giấy không có con dấu thì chữ ký tay của người 

ký ñược thể hiện trên văn bản ñiện tử bằng chữ ký số của cá nhân người ký. 
ðiều 12. Phương thức chuyển ñổi nhiều chữ ký và con dấu của các bên 

có trách nhiệm tương ñương sang chữ ký số 
Trong trường hợp văn bản giấy có nhiều chữ ký và con dấu của các bên có 

trách nhiệm tương ñương (như ñồng trình, biên bản làm việc,...) khi chuyển ñổi 
sang môi trường ñiện tử, văn bản ñiện tử sẽ ñược ký tuần tự với các chữ ký số 
tương ứng. Trường hợp này, văn bản ñiện tử chỉ có giá trị pháp lý khi có ñầy ñủ 
chữ ký số của các bên tham gia. 

ðiều 13. Dấu giáp lai, dấu treo 
1. Dấu giáp lai 
Trong môi trường ñiện tử, chữ ký số bảo ñảm tính toàn vẹn của văn bản ñiện 

tử. Văn bản ñiện tử khi có chữ ký số hợp pháp không cần dấu giáp lai ñể bảo ñảm 
tính toàn vẹn. 

2. Dấu treo 
Trong môi trường ñiện tử, nếu tài liệu ñi kèm với văn bản chính nằm trong 

cùng một tệp ñiện tử và văn bản chính có chữ ký số hợp pháp thì không cần dấu treo 
ñể bảo ñảm tài liệu ñi kèm là phần không thể tách rời nội dung của văn bản chính. 
Nếu tài liệu ñi kèm với văn bản chính không thuộc cùng một tệp ñiện tử thì tài liệu ñi 



CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 28-11-2016 09

kèm cần ñược ký số bởi chữ ký số cơ quan. 
ðiều 14. Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên văn bản ñiện tử 
Khi nhận văn bản ñã ñược ký số, người nhận văn bản phải sử dụng phần 

mềm ñi kèm với thiết bị USB-Token ñã ñược Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp ñể 
kiểm tra tính xác thực chữ ký số, các thông tin cần kiểm tra gồm có: 

1. Hiệu lực, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và những thông tin khác 
liên quan ñến chứng thư số của người ký; 

2. Chữ ký số phải ñược tạo bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai 
trên chứng thư số của người ký. 

ðiều 15. Lưu trữ, sử dụng văn bản ñiện tử ñã ký số 
1. Trường hợp nhận văn bản ñến bằng ñường ñiện tử có sử dụng chữ ký số, 

các cơ quan phải thực hiện ngay việc ñăng ký văn bản ñến vào hệ thống quản lý 
văn bản ñi, ñến (hoặc các phần mềm có tính năng tương ñương) của mình, không 
cần thực hiện việc in văn bản ra giấy và ñóng dấu ðến. Trong trường hợp cần thiết, 
các cơ quan có thể in văn bản ñiện tử có ký số và ñăng ký vào sổ văn bản ñến theo 
quy trình thông thường của văn bản giấy. 

2. Văn bản ñiện tử ñã ký số khi lưu trữ phải là dạng nguyên bản, không bị 
thay ñổi sai lệch theo quy ñịnh của pháp luật về giao dịch ñiện tử; 

3. Văn bản ñiện tử phải ñược lưu trữ có tổ chức, khoa học bảo ñảm cho việc 
tìm kiếm, tra cứu ñược dễ dàng và thuận tiện; 

4. Văn bản ñiện tử ñã ký số sau khi nhận phải thực hiện sao lưu ñịnh kỳ sang 
các thiết bị lưu trữ chuyên dùng như ổ ñĩa cứng, ñĩa từ,... và phải ñược cất giữ tại 
nơi bảo ñảm về an toàn, an ninh. 

Chương IV 

NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
ðiều 16. Sở Thông tin và Truyền thông 
1. Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện trách nhiệm của người 

quản lý thuê bao. 
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử 

dụng chứng thư số, chữ ký số của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi thẩm 
quyền quản lý. 

3. ðịnh kỳ và ñột xuất báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông 
về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên 
ñịa bàn tỉnh Nghệ An. 

4. Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ và các ñơn vị liên quan tổ chức ñào 
tạo, tập huấn, hướng dẫn quản lý và sử dụng chứng thư số cho các thuê bao trên ñịa 
bàn tỉnh. 
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5. Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí ñể triển khai ñăng ký, tiếp 
nhận, cấp phát, ñào tạo hướng dẫn sử dụng, quản lý, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 
hệ thống ñảm bảo nhu cầu ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong phạm vi thẩm quyền quản lý. 

ðiều 17. Nhiệm vụ của Người quản lý thuê bao 
1. Xem xét và phê duyệt danh sách thuê bao ñề nghị cấp, gia hạn, thu hồi 

chứng thư số. 
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về thuê bao ñề nghị 

cấp, gia hạn, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. 
3. Tiếp nhận và bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật tới các thuê bao theo quy 

ñịnh tại khoản 2, khoản 7 ðiều 15 của Thông tư số 08/2016/TT-BQP. 
4. Thực hiện thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật ñối với các chứng thư số hết hạn 

sử dụng hoặc bị thu hồi, bàn giao cho Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực theo 
quy ñịnh tại ñiểm a, khoản 3, ðiều 21 của Thông tư số 08/2016/TT-BQP. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các thuê bao thuộc thẩm quyền quản lý trong 
quá trình quản lý, sử dụng chứng thư số, thiết bị lưu khóa bí mật, dịch vụ chứng 
thực chữ ký số và việc thực hiện các quy ñịnh tại Quy ñịnh này. 

6. Thông báo, ñề nghị kịp thời cho Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 
và Cơ quan tiếp nhận yêu cầu chứng thực việc thu hồi chứng thư số trong các 
trường hợp quy ñịnh tại ðiều 18 của Thông tư số 08/2016/TT-BQP. 

7. Quản lý, lưu trữ hồ sơ ñề nghị cấp, gia hạn, thu hồi chứng thư số, khôi 
phục thiết bị lưu khóa bí mật của thuê bao thuộc quyền quản lý và biên bản giao 
nhận chứng thư số giữa Người quản lý thuê bao và các bên có liên quan. 

ðiều 18. Nhiệm vụ của Cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao 
1. Căn cứ yêu cầu ñảm bảo an toàn, xác thực thông tin trong giao dịch ñiện 

tử phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức mình xem xét xác nhận văn bản ñề nghị 
cấp (gia hạn) chứng thư số cho tổ chức, cá nhân thuộc quyền. 

2. ðề nghị thu hồi chứng thư số ñối với các trường hợp quy ñịnh tại khoản 3, 
khoản 4 ðiều 19 của Thông tư số 08/2016/TT-BQP. 

3. Thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật của các tổ chức, cá nhân thuộc quyền bàn 
giao cho Người quản lý thuê bao. 

ðiều 19. Nhiệm vụ của Thuê bao 
1. Cung cấp các thông tin liên quan ñến việc cấp chứng thư số chính xác và 

ñầy ñủ. 
2. Thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao hoặc Người 

quản lý thuê bao thu hồi chứng thư số theo quy ñịnh tại ðiều 18, ðiều 19 của 
Thông tư số 08/2016/TT-BQP. 

3. ðề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật trong trường hợp thiết bị lưu 
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khóa bí mật bị khóa theo quy ñịnh tại ðiều 24 của Thông tư số 08/2016/TT-BQP. 
4. Quản lý thiết bị lưu khóa bí mật theo quy ñịnh tại ðiều 25 của Thông tư số 

08/2016/TT-BQP. 
5. Sử dụng chứng thư số ñúng mục ñích và tuân thủ các quy trình, quy ñịnh 

của Quy ñịnh này và các văn bản pháp luật có liên quan về quản lý, sử dụng chữ ký 
số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

ðiều 20. Người ñứng ñầu các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 
1. Tổ chức triển khai sử dụng có hiệu quả chữ ký số, chứng thư số ñã cấp cho 

cơ quan, cá nhân thuộc quyền quản lý nhằm tăng cường trao ñổi văn bản ñiện tử 
ñược ký bằng chữ ký số ñã cấp thông qua phần mềm quản lý văn bản; hệ thống thư 
ñiện tử công vụ; cổng thông tin ñiện tử tỉnh Nghệ An; các trang thông tin ñiện tử 
của cơ quan và các hệ thống ứng dụng khác có liên quan ñến việc sử dụng chữ ký 
số ñể xác thực. 

2. Thường xuyên kiểm tra nhằm bảo ñảm việc quản lý, sử dụng chữ ký số, 
chứng thư số tại cơ quan mình ñược thực hiện theo Quy ñịnh này và các quy ñịnh 
khác có liên quan. 

3. Căn cứ yêu cầu bảo ñảm an toàn và xác thực thông tin trong giao dịch ñiện 
tử phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, ñề xuất cấp, thu hồi, mở khóa chứng thư số cho 
cơ quan, cá nhân thuộc quyền quản lý. 

4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về thuê bao ñề nghị 
cấp, thu hồi, mở khóa chứng thư số thuộc cơ quan mình quản lý. 

5. ðịnh kỳ (trước ngày 15/11 hằng năm) thực hiện kiểm tra, báo cáo về việc 
quản lý và sử dụng, chữ ký số, chứng thư số trong hoạt ñộng của cơ quan theo mẫu 
tại Phụ lục kèm theo Quy ñịnh này, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và 
Truyền thông) ñể tổng hợp, nắm tình hình. 

6. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan 
trong công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số của 
cơ quan, cá nhân thuộc quyền quản lý. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ðiều 21. Khen thưởng, xử lý vi phạm 
1. Sở Thông tin và Truyền thông ñưa các tiêu chí ñánh giá tình hình triển 

khai chữ ký số vào trong Bộ Chỉ số ñánh giá, xếp hạng ứng dụng và phát triển 
CNTT, trên cơ sở ñó ñề xuất UBND tỉnh xem xét khen thưởng các cơ quan, cá 
nhân theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Các hình thức kỷ luật: áp dụng ñối với cá nhân và người ñứng ñầu cơ quan 
khi vi phạm nguyên tắc quản lý và sử dụng chứng thư số: 
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a) Xử lý kỷ luật theo quy ñịnh tùy theo mức ñộ và tính chất vi phạm ñối với 
các cá nhân ñể thất lạc chứng thư số; 

b) Các hình thức kỷ luật khác (theo quy ñịnh hiện hành): áp dụng cho các 
trường hợp sử dụng chứng thư số không ñúng pháp luật. 

ðiều 22. ðiều khoản thi hành 
1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh này. 
2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

chi tiết về công tác văn thư lưu trữ ñối với văn bản ñiện tử ñi và ñến có ký số, tạo 
lập thư mục lưu trữ và giao nộp hồ sơ lưu trữ văn bản ñiện tử có ký số ñể các cơ 
quan nhà nước của tỉnh thực hiện. 

3. Các cơ quan quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này có trách nhiệm tổ chức 
triển khai và kiểm tra việc thực hiện tại cơ quan mình quản lý. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc và cần 
sửa ñổi, bổ sung Quy ñịnh này, các cơ quan và cá nhân kịp thời phản ánh về Sở 
Thông tin và Truyền thông ñể tổng hợp, báo cáo ñề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết 
ñịnh./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Xuân ðường
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 PHỤ LỤC 
(Ban hành theo Quyết ñịnh số 65/2016/Qð-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 

của UBND tỉnh Nghệ An) 
 

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN>  
<TÊN CƠ QUAN ðƠN VỊ> 

 
Số:       / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nghệ An, ngày ……tháng… … năm ..….. 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 
<Tên cơ quan, ñơn vị> báo cáo tình hình sử dụng chữ ký số chuyên dùng 6 

tháng ñầu năm …. [hoặc 6 tháng cuối năm ….] như sau:  
 

STT Loại văn bản 
Tổng số 
ñã phát 

hành 

Số lượng phát 
hành bằng chữ 

ký ñiện tử 
A Các loại văn bản bắt buộc áp dụng chữ ký số 
1 Lịch làm việc (hoặc lịch công tác)   

2 
Thư mời dự hội thảo, hội nghị, các hoạt 
ñộng của các ñơn vị 

  

3 
Báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo 
chuyên ñề; báo cáo ñột xuất; các phụ lục số 
liệu 

  

4 
Các dự thảo văn bản, tài liệu (ñược gửi 
ñính kèm) phục vụ cho các cuộc họp, hội 
nghị ñể nghiên cứu trước 

  

5 

Các thông báo phân công thành viên ban tổ 
chức của các hoạt ñộng; kế hoạch, hướng 
dẫn tổ chức các hoạt ñộng ñã ban hành 
chính thức 

  

6 
Văn bản ñược gửi qua hệ thống Thư ñiện tử 
công vụ tỉnh Nghệ An 

  

7 
Văn bản ñược ñăng tải trên Cổng Thông tin 
ñiện tử của ñơn vị thuộc Cổng Thông tin 
ñiện tử tỉnh Nghệ An 

  

8 
Văn bản lưu trữ, luân chuyển, khai thác, sử 
dụng trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ 
công việc 

  

9 Văn bản lưu trữ, luân chuyển, khai thác, sử   
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dụng trên hệ thống một cửa ñiện tử và các 
dịch vụ hành chính công trực tuyến 

B 
Các loại văn bản không bắt buộc áp dụng chữ ký số (ghi cụ thể loại 
văn bản): 

1 - Loại 1......................................................   
2 - Loại 2......................................................   
3 - Loại 3 .....................................................   

Tồn tại, vướng mắc, khó khăn: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

Kiến nghị, ñề xuất:  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu:……… 

THỦ TRƯỞNG ðƠN VỊ 
(Ký, ñóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 


