UBND TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214 /STTTT-P.CNTT

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 3 năm 2019

V/v đăng ký chữ ký số
trên thiết bị di động

Kính gửi:
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Giám đốc các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố,
tỉnh sóc trăng.
Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Bộ
Quốc phòng Quy định về cung cấp, quản lý, 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;
Căn cứ Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của
UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ủy quyền Người quản lý thuê bao sử dụng dịch
vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Nhà nước và tổ chức
chính trị - xã hội, tỉnh Sóc Trăng,
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, Sở
Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ triển khai cung
cấp chữ ký số trên thiết bị di động. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử
dụng chữ ký số trên thiết bị di động tiến hành đăng ký theo mẫu đính kèm, gửi
về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp đăng ký Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.
- Đối tượng đăng ký:
+ Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh: Đăng ký cá nhân
là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
(Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng).
+ Đối với các Sở, ban ngành tỉnh: Đăng ký cá nhân là lãnh đạo các Sở,
ban ngành tỉnh (Giám đốc và các Phó Giám đốc).
+ Đối với các huyện, thị xã, thành phố: Đăng ký cá nhân là lãnh đạo
UBND các huyện, thị xã, thành phố (Chủ tịch và các Phó Chủ tịch).
- Việc ký số trên thiết bị di động chỉ áp dụng đối với 02 nhà mạng Viettel
và Vinaphone (lưu ý sim đăng ký phải là thông tin chính chủ và thông tin trên
sim phải khớp với thông tin đăng ký ký số trên thiết bị di động).
+ Đối với Viettel: Việc đăng ký ký số có thể tích hợp ngay trên sim của cá
nhân đang sử dụng. Vì thế nếu cá nhân sử dụng sim Viettel có nhu cầu tích hợp
lên sim đang sử dụng thì đăng ký đúng thông tin sim đang sử dụng.

+ Đối với Vinaphone: Không thể tích hợp ngay trên sim của cá nhân đang
sử dụng. Vì thế nếu cá nhân muốn sử dụng nhà mạng Vinaphone để đăng ký ký
số trên thiết bị di động. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ phối hợp với nhà mạng
Vinaphone cấp phát 01 sim Vinaphone hoàn toàn mới cho cá nhân sử dụng để
ký số.
Lưu ý: Nếu Quý lãnh đạo muốn sử dụng chữ ký số trên máy tính bảng,
nên đăng ký trên sim riêng.
(Đính kèm Mẫu số 2: Đề nghị cấp chứng thư số cá nhân ký số trên thiết bị
di động)
Bản mềm được đăng tải theo địa chỉ: www.sotttt.soctrang.gov.vn> Biểu
mẫu Báo cáo – Khảo sát> Mau so 02_Dang ky_KySo_TrenDiDong.
Đề nghị quý cơ quan đăng ký vui cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin
theo biểu mẫu trên, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày
12/4/2019 để Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành đăng ký Ban Cơ yếu
chính phủ cấp thiết bị. File mềm quý cơ quan, đơn vị gửi về theo địa chỉ:
phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin
và Truyền thông, điện thoại: 0299.3621919.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CNTT.
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