
 

 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-UBND    An Hải Đông, ngày      tháng      năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục triển khai chứng thực bản sao điện tử 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

 

Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông 

thông báo về việc tiếp tục triển khai chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia trên địa bàn phường, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức, công dân có nhu cầu “Chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính” thì liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường (Quầy số 3 và 4: lĩnh 

vực Tư pháp - Hộ tịch) để được giải quyết theo quy định. 

2. Ủy ban nhân dân phường An Hải Đông giới thiệu quy trình cấp bản sao 

điện tử được chứng thực từ bản chính (Phụ lục kèm theo). 

3. Tổ chức, công dân tham khảo hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản 

công dân, doanh nghiệp và nộp hồ sơ tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-

huong-dan-cong-dan-doanh-nghiep.html.  

4. Công chức Tư pháp-Hộ tịch, Bộ phận TN&TKQ phường tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ 

“Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” để nâng cao hiệu quả công việc. 

UBND phường An Hải Đông thông báo để tổ chức, công dân biết, thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng Tư pháp quận(b/cáo); 

- Phòng VHTT quận(b/cáo); 

- Đảng ủy phường; 

- Mặt trận, Đoàn thể phường; 

- CB, CC, KCT phường; 

- 52 TDP, 52 Tổ CNS cộng đồng; 

- Lưu: VT, VP. 

 

    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

      

    Võ Xuân Nhân 
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Phụ lục 

QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHỨNG THỰC TỪ BẢN 

CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /     /2023 về việc tiếp tục 

triển khai chứng thực bản sao điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia) 

 

Bước Thao tác Đối tượng 

0 

- Trước khi thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ 

bản chính, tổ chức, cá nhân có thể đặt lịch hẹn với cơ 

quan có thẩm quyền thực hiện chứng thực. Nếu đặt 

lịch hẹn, tổ chức, cá nhân đăng nhập vào cổng Dịch vụ 

công Quốc gia (DVCQG), chọn TTHC: “ Chứng thực 

bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận”, chọn cơ quan có thẩm quyền thực hiện chứng 

thực (điền đầy đủ thông tin tỉnh, huyện, xã) và đặt lịch 

hẹn. 

- Khi thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, tổ 

chức, cá nhân mang bản chính giấy tờ cần chứng thực 

và các giấy tờ liên quan tới trực tiếp cơ quan có thẩm 

quyền thực hiện chứng thực để yêu cầu chứng thực 

bản sao điện tử từ bản chính. 

- Sau khi được tiếp nhận bản chính để chứng thực, tổ 

chức, cá nhân nộp lệ phí chứng thực trực tiếp tại nơi 

thực hiện chứng thực. 

Người dân/Doanh 

nghiệp 

1 

Công chức thực hiện công tác chứng thực kiểm tra bản 

chính cần chứng thực, nếu bảo đảm các quy định về 

chứng thực thì đăng nhập vào cổng DVCQG, thực 

hiện tiếp nhận: 

(1) Với trường hợp tổ chức, cá nhân đặt lịch hẹn, 

Công chức thực hiện công tác chứng thực chọn lịch 

hẹn trong danh sách lịch hẹn, thông tin tổ chức, cá 

nhân được tự động lấy từ thông tin tài khoản. 

(2) Với trường hợp tổ chức, cá nhân không đặt lịch 

hẹn, Công chức thực hiện công tác chứng thực nhập 

thông tin của tổ chức, cá nhân (nếu tổ chức, cá nhân 

có tài khoản DVCQG thì khi nhập tài khoản DVCQG, 

thông tin tổ chức, cá nhân được tự động điền theo 

thông tin tài khoản; nếu tổ chức, cá nhân không có tài 

Quyền tạo bản sao 

(Công chức tiếp 

nhận hồ sơ chứng 

thực-Cán bộ tư 

pháp 
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2 

 

 

 

khoản DVCQG thì Công chức tiếp nhận hồ sơ chứng 

thực-Cán bộ tư pháp hướng dẫn tạo lập tài khoản). 

Sau đó, Công chức thực hiện công tác chứng thực tạo 

bản scan, đính kèm file scan bản chính lên hệ thống, 

nhập lời chứng và thực hiện chuyển hồ sơ trình lãnh 

đạo ký. 

2 Lãnh đạo đăng nhập vào Cổng DVCQG, kiểm tra hồ 

sơ chứng thực đang trình, ký số lên bản scan. 

Quyền Ký bản sao 

(Lãnh đạo Phòng 

Tư pháp hoặc 

UBND cấp xã) 

3 Cán bộ quản lý con dấu cơ quan đăng nhập vào cổng 

DVCQG, cấp số chứng thực điện tử do hệ thống cấp 

tự động theo sổ chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính, ký số cơ quan lên bản scan, hoàn thiện quy 

trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

Bản sao điện tử đã chứng thực từ bản chính được đồng 

bộ về tài khoản cổng DVCQG (trong trường hợp 

thông tin đăng ký trùng với thông tin tài khoản 

DVCQG). 

Quyền ký số cơ 

quan (cán bộ quản 

lý con dấu cơ 

quan- Văn thư) 

Ghi chú: lệ phí thực hiện, thời gian thực hiện phải bảo đảm quy định về thời 

hạn giải quyết theo quy định của pháp luật về chứng thực. 

Yêu cầu: Đơn vị tiếp nhận hồ sơ phải có máy scan; người ký chứng thực và 

đóng dấu được cài đặt chữ ký số. 
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