
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TCTK-VPTC Hà Nội, ngày        tháng 11 năm 2019 

V/v đăng ký sử dụng chữ ký số 

trên thiết bị di động 

 

    

                 Kính gửi:  
 - Các đơn vị hành chính; 

 - Các đơn vị sự nghiệp; 

 - Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Được sự đồng ý của Tổng cục trưởng về việc triển khai sử dụng chữ 

ký số ký văn bản trên thiết bị di động thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

Hồ sơ công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đề nghị các 

đơn vị đăng ký theo mẫu cấp chứng thư số  SIM PKI cho Thủ trưởng đơn vị. 

Danh sách thông tin đăng ký gửi về Văn phòng Tổng cục Thống kê 

theo địa chỉ mail: htnninh@gso.gov.vn trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 . 

Các đơn vị lưu ý: chỉ gửi điện tử (bao gồm cả file PDF và word hoặc 

exel để thuận tiện trong quá trình tổng hợp). 

 Trân trọng cảm ơn sự hơp tác của các đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VPTC 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Bình 
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