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 Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; 

-  UBND các huyện, thành phố. 

   

Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của 

Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công Chứng thực bản sao điện 

tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến Chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn 

phòng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

- Thực hiện đăng ký, thiết lập tài khoản quản trị cấp cao của UBND tỉnh 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

- Thực hiện phân quyền quản trị cho các tài khoản trên từng phân hệ của 

Cổng Dịch vụ công quốc gia: 

+ Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp (pakn.dichvucong.gov.vn); 

+ Hệ thống CSDL TTHC quốc gia (csdl.dichvucong.gov.vn); 

+ Phân hệ quản trị tình hình kết nối của bộ, ngành, địa phương; 

(quantri.dichvucong.gov.vn); 

+ Các phân hệ cung cấp dịch vụ công của Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(quantri.dichvucong.gov.vn): 

* Dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

* Dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; 

+ Các phân hệ khác của Cổng Dịch vụ công quốc gia. 



- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến theo Danh mục dịch công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

411/QĐ-TTg ngày 24/03/2020. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển 

khai ngay nội dung yêu cầu và chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về cung cấp 

dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh.  

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

tổ chức tập huấn, quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt là cán bộ, 

công chức tư pháp tại UBND cấp huyện, cấp xã theo quy trình nghiệp vụ đã 

được thống nhất tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 

06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, bảo đảm điều kiện 

trang thiết bị để triển khai dịch vụ này (hạ tầng mạng, chứng thư số,…).  

Trường hợp chưa đáp ứng các thiết bị chứng thư số của Lãnh đạo, công 

chức và các cơ quan tiếp nhận, xử lý dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính (UBND xã, phường, thị trấn; Phòng tư pháp các huyện, thành phố), đề 

nghị có văn bản gửi Ban Cơ yếu Chính phủ (Cục Chứng thực số và Bảo mật 

thông tin) để được cung cấp đáp ứng nhiệm vụ, công việc được giao. 

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính Chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định và hướng 

dẫn nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền. Chủ động bố trí điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính 

hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo 

quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Phụ lục 

kèm theo .  

- Cung cấp danh sách cán bộ, công chức tham gia quy trình xử lý đối với 

thủ tục hành chính cấp chứng thực bản sao điện tử từ bản chính gửi về Văn 



phòng UBND tỉnh thực hiện gán quyền, kích hoạt tài khoản để xử lý hồ sơ trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2020. 

Căn cứ nội dung Công văn này, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư 

pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

triển khai thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; (b/c) 

- VP UBND tỉnh: V, CB; 

- Lưu: VT, KSTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KSTT ngày     tháng 7 năm 2020 của UBND 

tỉnh Lai Châu) 

 

I. BIỂU CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ 

TÀI KHOẢN CÔNG DÂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

TT Họ và tên 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tác 

Số điện 

thoại 
Email 

Số CMND 

/CCCD 

1      

2      

3      

…      

   



II. YÊU CẦU VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 

CÔNG DÂN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

 

1. Yêu cầu:   

- Cá nhân chuẩn bị 01 số thuê bao di động đã đăng ký chính chủ (gắn với 

họ, tên; số chứng minh thư nhân dân của cá nhân đăng ký); 

- Chứng minh thư nhân dân còn thời hạn theo quy định. 

2. Đăng nhập link sau để tiến hành đăng ký:  

Bước 1: Đăng nhập link:  https://dangky.dichvucong.gov.vn/register  

Bước 2: Cá nhân đăng ký tích chuột vào “công dân -> Thuê bao di động” 

 

 

         Bước 3: Sau tích chọn xong bước1 cá nhân đăng ký tài khoản tiến hành 

nhập các trường thông tin theo yêu cầu. (Lưu ý: các trường có dấu * là các 

trường thông tin bắt buộc). Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân tích chuột vào 

“Đăng ký” 

1 

2 

https://dangky.dichvucong.gov.vn/register


 

Bước 4:  Sau khi bấm đăng ký. Hệ thống gửi mã OTP về số thuê bao vừa 

đăng ký. (Cá nhân nhập mã OTP -> Xác nhận) (Lưu ý: mã OTP chỉ có 

hiệu lực 2 phút). 

 

1 

1 



 

Bước 5: Sau khi nhập xong mã OTP cá nhân đăng ký đặt mật khẩu mới 

và xác nhận lại mật khẩu vừa nhập.   

 Trong quá trình đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Đ/c Tao Văn 

Đăm, số điện thoại 02133.792 578, 0354428278 để được hướng dẫn 

thực hiện. 
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