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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TRÀ VINH 

__________________ 

Số:              /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
__________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày    tháng 5 năm 2022 
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số  
3046/VPCP-KSTT ngày 17/5/2022 

của Văn phòng Chính phủ  

                                     

                              Kính gửi: 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh nhận được Công văn số 3046/VPCP-KSTT 

ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (đính kèm); Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 

đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường ứng dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong quản 
lý, chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn nêu trên. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình 
hình triển khai, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ; trường 

hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
   

Nơi nhận:                                          
- CT và các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Phòng HCQT; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Quỳnh Thiện  
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