ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4455 /UBND-KSTT

Bình Định, ngày 08 tháng 07 năm 2020

V/v thực hiện cung cấp dịch
vụ “Chứng thực bản sao điện
tử từ bản chính” trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia

Kính gửi:
- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm 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 (gửi kèm Công văn
này); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
Giao các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các
nội dung nhiệm vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao
điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại Công văn nêu trên theo chỉ đạo tại Công văn
số 3975/UBND-KSTT ngày 18 tháng 6 năm 2020 và Công văn số 4051/UBNDKSTT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm soát TTHC (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT TH-CB, TT PVHCC;
- Lưu: VT, KSTT.
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