
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v tổng hợp, đăng ký chứng 

thư số chuyên dùng Chính phủ 

làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả huyện Bảo Lâm 

và Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả các xã, thị trấn 

Bảo Lâm, ngày 10 tháng 03 năm 2023 
 

 

   Kính gửi:  

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 589/VP-TTPVHCC ngày 09 tháng 03 năm 2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh Cao Bằng, về việc tổng hợp, đăng ký chứng thư số chuyên dùng 

Chính phủ làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. UBND huyện đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Rà soát, tổng hợp và khẩn trương đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính 

phủ cho các tổ chức, cá nhân chưa được cấp làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả huyện Bảo Lâm và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn. 

2. Danh sách các tổ chức, cá nhân chưa đăng ký chứng thư số chuyên dùng 

Chính phủ (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND 

và UBND huyện, địa chỉ email: vpubnd.blm@caobang.gov.vn) trước ngày 

22/03/2023. 

3. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm tổng hợp danh 

sách gửi Văn phòng UBND tỉnh. 

Căn cứ ý kiến trên, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và thời gian./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- LĐ, CVVP (đ/c Điệp, Duyến); 

- Lưu:  VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hương 
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