
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  1271/UBND-VP 
V/v đăng ký danh sách tập huấn ứng dụng 
chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan 

nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2018. 

          Chi Lăng, ngày 21  tháng 11 năm 2018 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
 

 Thực hiện Giấy mời số 1299/GM-STTTT ngày 19/11/2018 của Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tập huấn ứng dụng chữ ký số chuyên 
dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2018 với thành phần, nội 
dung và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần: Cán bộ phụ trách Chữ ký số của các cơ quan, đơn vị. 

 2. Nội dung:  

Giới thiệu các văn bản pháp lý quy định về chữ ký số (Thống tư số 08/TT-
BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 
12/7/2018 của Chính phủ…và các văn bản khác); 

- Giới thiệu tổng quan về chữ ký số và ứng dụng chữ ký số trong các cơ 
quan nhà nước; Sự cần thiết có hệ thống chứng thực; chứng thư số;  

- Mô hình hoạt động hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính 
phủ; ứng dụng của hệ thống; Công tác quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ 
ký số chuyên dùng để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn 
thông tin trong các giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước; 

- Trao đổi, thảo luận và giải đáp. 

3. Thời gian, địa điểm: 

 - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút sáng, ngày 23/11/2018. 

- Địa điểm: Tại Khách sạn Hoa Sim, số 1A, đường Nguyễn Thái Học, 
phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. 

 UBND huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan chuyên môn thực hiện theo 

đúng thành phần, nội dung trên và gửi đăng ký danh sách cán bộ tham gia tập huấn 

về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trong ngày 21/11/2018 

để tổng hợp đăng ký danh sách gửi vể Sở Thông tin và Truyền thông theo quy 

định./. 
 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND &UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP (15). 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngô Thị Bình Yên 
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