
 

 

 

ĐK 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

GIẤY XÁC NHẬN THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ 

 

Kính gửi: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG WINCA 
 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân/HKD *: ĐẠI LÝ CHỮ KÝ SỐ ALPHA TECHNOLOGY 

2. Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép đầu tư/QĐ thành lập số (Đối với khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp/HKD) *: 

……0353939292……. Ngày cấp: ...…10/10/2014 …….Tổ chức cấp: Chi cục Thế Thủ Đức 

3. Mã số thuế *: 0353939292 

4. Địa chỉ * (Khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp,HKD ghi theo Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép đầu tư/QĐ thành lập; 

Khách hàng là cá nhân ghi theo CMND/CCCD/Hộ chiếu): 10/14 đường HT35, khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5. Người đại diện (khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp, HKD): Nguyễn Văn An .................... Chức vụ Giám Đốc ..............  

6. CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện, cá nhân:…. ……212674378………………Ngày cấp: ….12/03/2016………….Nơi 

cấp:…Công An Quảng Ngãi…………….. 

7. Email liên hệ: ……muachukysore@gmail.com……………………………………….. Điện thoại liên hệ: 0968458575 ....  

Chúng tôi là khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng WINCA xác nhận: 

- Đã nhận thiết bị USB token trực tiếp từ đơn vị cung cấp dịch vụ, thiết bị hoạt động bình thường 

- Đã kiểm tra nội dung thông tin trên chứng thư số hoàn toàn đúng với thông tin của chúng tôi đăng ký. 

- Chứng thư số có số serial number:… …Trống…………. 

- Thời hạn sử dụng hợp lệ: …………Trống……………….. 

 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng chứng thư số trong các hoạt động liên quan, đúng 

mục đích và tuân thủ quy định của pháp luật. 
 

Ngày ……… tháng ……… năm ………… 

Xác nhận của tổ chức/doanh nghiệp/ 

cá nhân/HKD  

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

                                                                                                                                            NGUYỄN VĂN AN 
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