
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP CHỨNG THƯ SỐ CÔNG CỘNG  
Dành cho khách hàng là Tổ chức/ Doanh nghiệp  

Số: ……………………………..  

Kính gửi : ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG NEWTEL-CA  

Sau khi đọc kỹ và đồng ý với các quy định đăng ký và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng NewTel-CA tại 

trang sau của Giấy đăng ký này, chúng tôi quyết định đăng ký sử dụng dịch vụ NewTel-CA với các thông tin thuê bao như 

sau:  

I. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp đăng ký:  

1. Tên giao dịch đầy đủ (viết hoa)(i): ………………………………………………………………………………………………….  

2.  Giấy chứng nhận ĐKKD                Giấy phép đầu tư               Quyết định thành lập  

Mã số: ………………………. Cấp ngày: ................................................................................................................................   

Tổ chức cấp: .........................................................................................................................................................................   

Mã số thuế (nếu có và khác mã số trên): ..............................................................................................................................   

3. Địa chỉ trụ sở chính (theo Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép đầu tư/QĐ thành lập):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4. Email giao dịch chính thức: ...............................................................................................................................................   

5. Điện thoại: ..........................................................................................................  Fax: ......................................................   

II. Đăng ký sử dụng Gói chứng thư số tiêu chuẩn cho Tổ chức/Doanh nghiệp:  

1. Đối tượng:    Cấp mới                                  Gia hạn      

2. Thời gian sử dụng:    1 năm         2 năm        3 năm       Khác ................................................................................   

 III. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp(ii):  

1. Họ tên: ......................................................................................................... Chức vụ: ......................................................   

2. Số CMND/Hộ chiếu: .......................................... Cấp ngày: ................................... Tại:  ..................................................  

4. Email: ................................................................... Mobile:  

...............................................................................................   

Lưu ý: Nhà cung cấp sẽ liên hệ với Người đại diện theo số điện thoại/email này để xác minh yêu cầu cung cấp dịch vụ và thông tin của tổ 

chức/doanh nghiệp trước khi ra quyết định đồng ý cung cấp dịch vụ.  

IV. Đăng ký sử dụng dịch vụ hỗ trợ trường hợp khẩn cấp (nếu cần):  

1. Họ tên đầu mối: ........................................................................................... Chức vụ: ......................................................   

2. Email: ............................................................... Mobile:  ...................................................................................................   

Lưu ý: Khi đăng ký dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, khách hàng có quyền lợi được hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến nhanh nhất từ Nhà cung cấp. Nếu 

khách hàng liên hệ với Nhà cung cấp bằng số điện thoại/email đã được đăng ký thì sẽ được đưa vào chế độ hỗ trợ ưu tiên cao, bỏ qua 

thủ tục xác minh tư cách khách hàng. Nếu không đăng ký trước, khách hàng cần liên hệ hỗ trợ với các đầu mối bán hàng nơi đã đăng ký 

dịch vụ hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch của Nhà cung cấp. Khi đến mang theo Giấy chứng nhận ĐKKD, CMND và giấy giới thiệu 

của tổ chức để làm việc.  

Bằng việc ký tên trên phiếu đăng ký này, chúng tôi xác nhận các thông tin đăng ký chứng thư số là đúng và cam kết 

chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin này.  

  

…………..……, Ngày…….tháng…….năm ……………..  

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP  

(Ký, đóng dấu)  

DK-01.01: TC/DN Ver1.4  

Giấy này phải nộp lưu tại Nhà cung cấp.  

Giấy tờ khác nộp kèm:  

 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ĐKKD/ Giấy phép đầu tư/ 

Quyết định thành lập của tổ chức, doanh nghiệp.  

 Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu người đại diện pháp luật.  

 Phí thuê bao dịch vụ.  

  
Lưu ý: Nhà cung cấp có thể hủy dịch vụ mà không cần báo trước cho 

khách hàng nếu thiếu một trong các mục nêu trên.  

  


