
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 1960 /UBND 

V/v đăng ký chứng thư số trên thiết bị 

di động SIM PKI 

Cái Răng, ngày  04  tháng 11   năm 2019 

 
 

 

  Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1972/STTTT-CNTT ngày 29 tháng 10 năm 2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn quy 

trình thí điểm thực hiện đăng ký chứng thư số trên thiết bị di động SIM PKI, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, Chủ tịch Ủy ban nhân 

các phường triển khai thực hiện việc cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại 

Công văn nêu trên của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố (đính kèm 

phụ lục I), đồng thời gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin quận trong ngày 6 

tháng 11 năm 2019.  

2. Giao Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận tham mưu Ủy ban 

nhân dân quận tổng hợp văn bản đề nghị cấp mới chứng thư số SIM PKI của 

các cơ quan chuyên môn quận, Ủy ban nhân dân các phường, báo cáo Sở Thông 

tin và Truyền thông thành phố đúng thời gian qui định (đính kèm phục lục 2). 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn quận, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./. 

 (Đính kèm Công văn số 1972/STTTT-CNTT ngày 29 tháng 10 năm 2019   

của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ) 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 
   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vương Công Khanh 
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