
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:       /SYT-VP 
 

V/v Đề nghị cấp mới, thay đổi 

thông tin chứng thực số cho các 

cá nhân 

 

Điện Biên, ngày      tháng      năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

 

 Căn cứ Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký 

số chuyên dùng Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 3382/KH-UBND ngày 19/11/2018 của ƯBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan 

Nhà nước tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Chủ tịch ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ủy quyền quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ 

chứng thực chữ ký sô chuyên dùng phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước thuộc 

thâm quyên quản lý của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ công văn số 1468/TTYT ngày 28/12/2022 của TTYT huyện Mường 

Chà về việc đề nghị thay đổi, cấp mới thông tin chứng thực số cho các cá nhân. 

Sở Y tế đề kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thay đổi nội dung 
thông tin chứng thư số và cấp mới thông tin chứng thực số cho các cá nhân thuộc 
TTYT huyện Mường Chà. 

(có 02 danh sách kèm theo). 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
 - Như kính gửi; 

 - Lưu VT, VP.   

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

  

                                                                   



    



 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG THỒNG TIN CHỨNG THƯ SỐ 

(kèm theo Công văn số:       /SYT-VP ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế) 
 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật): 

- Họ và tên: Phạm Ngọc Hiếu       CCCD: 011091000344    Ngày cấp: 06/04/2021       Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH 

- Chức vụ:  ĐT: 0365336275 địa chỉ thư công vụ: phamhieuds@gmail.com 

- Địa chỉ tiếp nhận: Sở y tế Điện Biên 

2. Số lượng và danh sách đăng ký 

STT Tên chứng thư số Số hiệu chứng 

thư số 
Địa chí thư điện tử 

công vụ 
Số điện thoại di 

động Thồng tin cần thay đổi Thông tin mói Dịch vụ yêu cầu 

 
I Sở Y tế Điện Biên 

 ___________ * ______________________________________________________  

1 
Nguyễn Thúy 

Hồng  

 

 

hongdbtp.@gmai

l.com.vn 
0398940519 

- Cơ quan chủ quản cũ: Chi 

cục Vệ sinh an toàn thực 

phẩm 
- Chức vụ: Chi cục trưởng. 

- Cơ quan chủ quản mới: 

Trung tâm Y tế huyện 

Mường Chà - Chức vụ: 

Giám đốc. 

Thay đổi 

thông tin 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CHO CÁ NHÂN 

 (kèm theo Công văn số:       /SYT-VP ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế) 
 

1. Thông tin người tiếp nhận chứng thư số (thiết bị lưu khóa bí mật): 

- Họ và tên: Phạm Ngọc Hiếu       CCCD: 011091000344    Ngày cấp: 06/04/2021       Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH 

- Chức vụ:  ĐT: 0365336275 địa chỉ thư công vụ: phamhieuds@gmail.com 

- Địa chỉ tiếp nhận: Sở y tế Điện Biên 

2. Số lượng và danh sách đăng ký đề nghị cấp SIM PKI 

 

STT Họ tên Ngày sinh 
Số CMND/ Hộ chiếu, 

Ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ thư điện tử 

công vụ 

Tên Cơ quan, tổ 

chức công tác 

Tỉnh/ 

thành 

phố 

Chức 

vụ 

Số điện thoại di 

động 

Số hiệu 

chúng 

thư số cũ 

(nếu có) 

SIM 

PKI 

I Sở Y tế Điện Biên 

1 Lê Quang Chung 02/08/1971 

Số CCCD: 

011071001376 Ngày 

cấp: 02/05/2021 Nơi 

cấp: Cục QLHC 

veTTXH 

 

chunglq.syt@dien

bien.gov.vn 
Trung tâm Y 

huyện Mường 

Chà 

Điện 
Biển 

Phó 
Giám 
đốc 

 

 

0915131379 

 

Vina 

phon 

e/cs 
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