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CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM 

TỔ CHỨC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2 

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ  
CHO NGƯỜI CÓ CHỨC DANH, THẨM QUYỀN 

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghệ thẻ NacenComm - Tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng CA2 
Chúng tôi là: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 
Đề nghị CA2 cấp chứng thư số cho 01 cá nhân có thông tin dưới đây: 

STT Họ và tên Chức vụ 
CMND/CCC
D/Hộ chiếu 

Ngày cấp 
Nơi cấp 

 

Thời gian gói cước 

12 
tháng 

24 
tháng 

36 
tháng 

1 Trần Văn B Giám đốc 250032130 10/11/2011 CA HN 
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I. Chúng tôi gửi kèm theo giấy đề nghị này bản sao hợp lệ của 1 trong số các giấy tờ sau: 
1.Quyết định/quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoặc 
2.Văn bản xác nhận chức danh của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức 
3.01 bản Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ CA2 có chữ ký và đóng dấu của khách hàng 
4.01 bản chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cá nhân được cấp CTS 
* Lưu ý:  

Quý khách hàng lựa chọn nộp giấy tờ (loại1,2,4, ở trên) theo các hình thức sau: Bản sao có chứng 
thực hoặc Bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Kinh doanh hoặc Thẩm định chịu trách 
nhiệm đối chiếu bản chính và xác nhận (ký số hoặc ký tay) vào các giấy tờ. 

II. Công bố chứng thư số: 
Trước khi công bố chứng thư số, CA2 sẽ gửi xác nhận thông tin chứng thư số cho tài khoản quản trị của thuê 
bao qua thư điện tử và tự động cập nhật trên hệ thống cung cấp Dịch vụ của CA2 sau khi nhận được xác nhận 
thư điện tử của thuê bao 
Chúng tôi xác nhận đã tìm hiểu và được hướng dẫn quy định và chính sách được CA2 công bố trên 
website: www.cavn.vn 
 

                                                                                   Ngày tháng  năm  
Đại diện tổ chức/doanh nghiệp 

                                                                                  (ký và đóng dấu) 
 


		2021-08-26T12:45:20+0700
	Công ty Cổ phần Công nghệ thẻ NACENCOMM
	I am the author of this document




