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Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố; 

- Chi cục Quản lý Chất lượng NLS & TS các tỉnh/thành phố; 

- Các Doanh nghiệp SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản; 

- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6. 

 

Thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 5134/QĐ-

BNN-KHCN ngày 11/12/2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử; số 4631/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 09/11/2015 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; 

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trân trọng thông báo 

và đề nghị các Quý cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Kể từ ngày 01/7/2016, Cục triển khai ứng dụng chữ ký số (chứng thư 

số) trong việc ký, đóng dấu các văn bản hành chính gửi các cơ quan, đơn vị liên 

quan công tác chỉ đạo điều hành của Cục.  

Các văn bản hành chính được ứng dụng chữ ký số gồm: Công văn chỉ 

đạo/hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, thông báo, kế hoạch, giấy mời. 

2. Cách thức phát hành văn bản: Cục gửi từ địa chỉ email 

nafi@mard.gov.vn tới địa chỉ email chính thức của các cơ quan, đơn vị đăng ký 

với Cục và sẽ không phát hành bản giấy theo đường bưu điện. 

3. Nhận diện văn bản sử dụng chữ ký số 

Phần thể thức “Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm 

quyền” và “Dấu của cơ quan, tổ chức” của văn bản sử dụng chữ kỹ số: ngoài 

chức danh, chữ ký, con dấu (như văn bản ký thông thường), còn có thông tin 

mặc định do Ban Cơ yếu Chính phủ xác thực (cơ quan ban hành văn bản, địa chỉ 

email, cơ quan chủ quản và thời gian ký) như mẫu dưới đây. 

 

4. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị các Quý 

cơ quan, đơn vị: 
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a) Phổ biến tới CBNV trong cơ quan, đơn vị biết để thực hiện; 

b) Gửi văn bản đăng ký địa chỉ thư điện tử chính thức (email) và cán bộ 

đầu mối quản lý hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị về Cục trước ngày 

30/6/2016. 

Trong trường hợp có thay đổi địa chỉ thư điện tử so với địa chỉ đã đăng ký, 

đề nghị thông báo kịp thời với Cục. 

c) Thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của cơ quan, đơn vị để cập nhật 

văn bản của Cục. 

5. Giao các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1-6: 

a) Chuyển tiếp văn bản này đến các Doanh nghiệp SXKD thực phẩm nông 

lâm thủy sản trên địa bàn quản lý để tổ chức thực hiện. 

b) Cập nhật địa chỉ email của các doanh nghiệp và kịp thời thông báo về 

Cục. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

cơ quan, đơn vị thông tin về Cục (bộ phận kỹ thuật: 043.7714194; Văn thư: 

043.8310983 - máy lẻ 28 hoặc email: nafi@mard.gov.vn) để được hỗ trợ giải 

quyết. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Cục (để t/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 
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