
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 672/STP-HCTP 
V/v tổ chức triển khai cung cấp 

dịch vụ chứng thực bản sao  

điện tử từ bản chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

 

 

  

 Kính gửi:   

   - Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 388/UBND-TH ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực 

hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử, chế độ báo cáo và triển 

khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai cung cấp 

dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, đảm bảo đạt 35% số lượng đơn 

vị cấp xã trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung như sau: 

1. Chỉ đạo công chức tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao 

điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng quy trình được 

hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Công văn số 726/UBND-TH ngày 09/7/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và quy định pháp luật về chứng thực
1
. 

 (Tài liệu hướng dẫn sử dụng cách xử lý hồ sơ chứng thực điện tử được 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp) 

2. Đề nghị Phòng Tư pháp báo cáo tình hình tổ chức triển khai cung cấp 

dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn cấp huyện, gồm 

các nội dung sau đây: 

- Việc đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị (máy tính, máy 

scan, chữ ký số; hạ tầng mạng, chứng thư số) phục vụ hoạt động chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính; 

- Tình hình phân quyền thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính; Đồng thời, cung cấp danh sách cán bộ, công chức được phân quyền 

thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại Cổng dịch vụ công quốc 

gia (theo mẫu đính kèm Công văn này); 

- Tình hình tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính; 

- Khó khăn, vướng mắc. 

                                                           
1
 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP và Thông tư số 226/2016/TT-BTC 
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- Kiến nghị, đề xuất.  

Báo cáo của quý cơ quan vui lòng gửi về Sở Tư pháp trước ngày 

21/5/2021 để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc 

triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trong thời 

gian tới./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, HCTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Khánh Dân 
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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số 672/STP-HCTP ngày 17/5/2021) 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC PHÂN QUYỀN  

THỰC HIỆN CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH 

 

Stt Tên đơn vị Họ tên 

Được phân quyền 
Số điện 

thoại và 

email 

Ghi chú Tạo 

bản 

sao 

Ký 

bản 

sao 

Đóng dấu 

bản sao 

I HUYỆN……       

1 Phòng Tư pháp Nguyễn Văn A x     

  Trần Thị B     Chưa được 

phân quyền 

ký bản sao 

  Lê Thanh C   x   

2 UBND xã … Nguyễn Văn D x     

  Trần Thị E  x    

  Lê Thanh G   x   

3 UBND xã …       
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