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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

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

Số: 03 /CT-UBND

Hà Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2019

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng
trong hoạt ñộng của cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam

Năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ñã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng
chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam
(Quyết ñịnh số 38/2018/Qð-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018); tổ chức triển
khai cấp chứng thư số cho cơ quan, cá nhân là lãnh ñạo các Sở, Ban, ngành và
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Sau một thời gian triển khai, ñến nay
các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ñã tích cực sử
dụng chữ ký số trên văn bản ñiện tử; thực hiện gửi, nhận văn bản ñiện tử ñã ký
số qua phần mềm Quản lý văn bản và ñiều hành và các hệ thống thông tin khác
thay cho việc gửi nhận văn bản giấy nhằm ñảm bảo an toàn thông tin trong các
giao dịch ñiện tử, ñảm bảo giá trị pháp lý của văn bản ñiện tử, tiết kiệm thời
gian và chi phí, góp phần quan trọng nhằm thúc ñẩy quá trình cải cách hành
chính, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các cơ quan, từng bước xây dựng
Chính quyền ñiện tử trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam.
Tuy nhiên, phần lớn các cơ quan ñược cấp chứng thư số mới chỉ sử dụng
chữ ký số của cơ quan, chưa sử dụng chữ ký số của cá nhân là lãnh ñạo cơ
quan; tỷ lệ văn bản ñiện tử ñược ký số còn hạn chế. Chưa triển khai cấp chứng
thư số cho các phòng, ban, ñơn vị trực thuộc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do Thủ trưởng các cơ
quan chưa quan tâm ñúng mức; chưa hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của việc
sử dụng chữ ký số; ngại thay ñổi thói quen; công tác chỉ ñạo, ñiều hành chưa
quyết liệt.
ðể khắc phục những tồn tại trên, nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số
chuyên dùng ñể ñảm bảo an toàn các giao dịch ñiện tử và ñảm bảo giá trị pháp
lý của văn bản ñiện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, ñiều hành, Uỷ ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên
chức trong cơ quan về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng chữ ký số trong
hoạt ñộng của cơ quan.

