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THÔNG BÁO
Về việc ứng dụng hệ thống quản lý chứng thư số trực tuyến

Thực hiện Thông báo số 33/TB-STTTT ngày 23/9/2019 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc ứng dụng hệ thống quản lý chứng thư số trực tuyến;

Để thuận tiện trong việc đăng ký cấp chứng thư số trên địa bàn huyện,
UBND huyện thông báo triển khai ứng dụng quản lý đăng ký cấp chứng thư số
trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân trong hệ thống các cơ quan nhà nước, do Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh cung cấp như sau:

Kể từ ngày 01/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông bắt đầu tiếp nhận
hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục  Đăng ký cấp mới, Thay đổi thông tin, Gia
hạn, Thu hồi, Mở khóa chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cho cá nhân, tổ
chức.

Khi tổ chức, cá nhân (trực tiếp đang sử dụng chứng thư số) có nhu cầu
thực  hiện  các  thủ  tục  nêu  trên,  vui  lòng  truy  cập  vào  địa  chỉ
http://chukyso.binhthuan.gov.vn, hệ thống sẽ chuyển đến trang xác thực bằng
địa chỉ mail công vụ của tổ chức, cá nhân đó  (Cá nhân: đăng nhập theo tài
khoản email công vụ cá nhân, ví dụ: tencanhan@tanhlinh.binhthuan.gov.vn, tổ
chức:  đăng  nhập  tài  khoản  email  công  vụ  của  tổ  chức,  ví  dụ:
tentochuc@tanhlinh.binhthuan.gov.vn). Sau  đó  chọn  thủ  tục  cần  sử  dụng  và
cung cấp các thông tin liên quan theo yêu cầu của hệ thống.

Nếu cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ số điện thoại 0252.3888085 để được
hướng dẫn.

UBND  huyện  Tánh  Linh  thông  báo  đến  các  cơ  quan,  đơn  vị  và  địa
phương được biết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND huyện (Đ/c Vinh);
- CVP, PVP. HĐND và UBND huyện;
- Các cơ quan thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, Sơn (      b).

KT. CHỦ TỊCH
        PHÓ CHỦ TỊCH       

Lưu Đức Vinh
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