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Thực hiện Công văn số 1574/BTTTT-NEAC ngày 22/5/2019 của của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo tình hình 

phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam năm 2019, Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Tĩnh kính chuyển nội dung theo yêu cầu (có Phiếu khảo sát 

kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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(Đã ký) 

 
 

 

 

 Bùi Đắc Thế 

 



 

Phiếu khảo sát tình hình ứng dụng chữ ký số tại Sở Thông tin và Truyền 

thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

(Kèm theo Công văn số 581/STTTT-CNTT ngày 27/6/2019 của Sở TTTT Hà Tĩnh) 

A.  
Tình hình ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ và 

trao đổi thông tin trong phạm vi nội bộ của tỉnh/thành phố 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Giá trị Ghi chú 

1 

Loại văn bản được ban hành liên 

quan đến ứng dụng chữ ký số trong 

các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của 

các cơ quan hành chính nhà nước 

      

1.1 

Văn bản ủy quyền cung cấp, quản lý chữ 

ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

  ☑  

1.2 

Kế hoạch triển khai, ứng dụng chữ ký số 

trong các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 
  ☑  

1.3 

Quy chế, quy định sử dụng chữ ký số 

trong các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 
  ☑  

1.4 Khác: (liệt kê):   ☐  

2 

Tình hình ứng dụng chữ ký số trong 

các hoạt động quản lý, nghiệp vụ 

trong các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh/thành phố 

     

2.1 Đã ứng dụng   ☑  

2.2 
Đã được cấp chứng thư số nhưng chưa 

ứng dụng  
  ☐   

2.3 Chưa ứng dụng   ☐   

3 

Đối tượng sử dụng chữ ký số tại trong 

các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh/thành phố 

      

3.1 Đối với Tổ chức       

• Cấp xã, phường    ☑  



 

• Cấp Huyện    ☑  

• Cấp Sở    ☑  

• Khác   ☐   

3.2 Đối với cá nhân       

• Lãnh đạo tỉnh   ☑  

• 

Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc tỉnh (tương đương cấp 

Sở)  
  ☑  

• Lãnh đạo cấp Phòng    ☑ 
Khoảng 

20% 

• Lãnh đạo từ cấp quận, huyện    ☑ 

Mới cấp 

người 

đứng đầu 

• Văn thư   ☐  

• Kế toán trưởng/phụ trách kế toán   ☐  

• Khác   ☐   

4 Phạm vi, mục đích sử dụng chữ ký số       

4.1 
Sử dụng trên hệ thống Trục liên thông 

văn bản quốc gia 
  ☑  

4.2 Ký email    ☑  

4.3 
Ký các văn bản ban hành nội bộ trong 

các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh 
  ☑  

4.4 
Ký các văn bản trao đổi giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước tại tỉnh 
  ☑  

4.5 Kê khai thuế, bảo hiểm xã hội   ☑  

4.6 Kê khai hải quan điện tử   ☑  

4.7 Khác   ☐   

5 
Số lượng chứng thư số do Ban Cơ yếu 

Chính phủ cung cấp 

Chứng thư 

số 
Tính đến 

31/12/2018 

Tính đến 

31/3/2019 

5.1 Tổng số chứng thư số cấp    1100  1500  



 

• 
Tổng số chứng thư số cấp cho các đơn vị 

thuộc tỉnh/thành phố 
      

• Tổng số chứng thư số cấp cho CBCCVC     50 130  

5.2 Tổng số chứng thư số thu hồi    10  10 

• 
Tổng số chứng thư số thu hồi của các 

đơn vị thuộc tỉnh/thành phố 
      

• 
Tổng số chứng thư số thu hồi của 

CBCCVC  
   10 10  

5.3 Tổng số chứng thư số đang hoạt động    1500   

• 
Tổng số chứng thư số đang hoạt động 

của đơn vị thuộc tỉnh/thành phố 
   1500   

• 
Tổng số chứng thư số đang hoạt động 

của CBCCVC  
   130   

6 

Tình hình tích hợp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính 

phủ cung cấp vào Hệ thống thư điện 

tử dùng chung của tỉnh/thành phố  

Đã tích 

hợp/ 

Chưa tích 

hợp 

Đã tích 

hợp 

 Một số 

đơn vị đã 

tích hợp 

còn lại 

đang triển 

khai 

7 
Tình hình sử dụng chữ ký số trong Hệ 

thống QLVBĐH 
      

7.1. 
Tình hình tích hợp chữ ký số trong hệ 

thống QLVBĐH dùng chung 

Đã tích 

hợp/ 

Chưa tích 

hợp 

 Một số 

đơn vị đã 

tích hợp 

còn lại 

Đang triển 

khai 

  

7.2. 

Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ 

ký số trung bình mỗi tháng Trong nội bộ 

tỉnh (giữa Văn phòng UBND tỉnh và các 

CQNN của tỉnh) 

Số lượng 

trung bình 

văn bản 

điện tử có 

chữ ký 

số/Tổng số 

văn bản 

điện 

tử/tháng 

1107/1107 
 



 

7.3. 

Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ 

ký số trung bình mỗi tháng với các cơ 

quan ngoài tỉnh (giữa Văn phòng UBND 

tỉnh với các Bộ, ngành, địa phương 

khác) 

Số lượng 

trung bình 

văn bản 

điện tử có 

chữ ký 

số/Tổng số 

văn bản 

điện 

tử/tháng 

    

8 

Ứng dụng/phần mềm tích hợp chữ ký 

số trong các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

      

8.1 
Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc 

gia  
  ☑  

8.2 
Phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành(eOffice) 
  ☑  

8.3 Phần mềm một cửa điện tử   ☑  

8.4 Hệ thống mail công vụ   ☑  

8.5 Công báo điện tử   ☑  

8.6 Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến   ☑  

8.7 Hệ thống cổng thông tin điện tử   ☑  

8.8 Khác   ☐   

9 
Về sử dụng phần mềm ký số và phần 

mềm kiểm tra chữ ký số 
      

9.1 
Tình hình tích hợp phần mềm ký số 

trong hệ thống QLVBĐH dùng chung 

Đã tích 

hợp/ 

Chưa tích 

hợp 

Đã tích 

hợp 

Một số 

đơn vị đã 

triển khai 

còn lại 

đang triển 

khai 

9.2 Tên phần mềm ký số sử dụng  VsignPDF   

9.3 
Tên phần mềm kiểm tra chữ ký số sử 

dụng 
 VsignPDF    

10 
Các loại văn bản trao đổi có sử dụng 

chữ ký số  
      



 

10.1 Tất cả các văn bản   ☐  

10.2 Tất cả văn bản trừ văn bản mật   ☑  

10.3 Khác   ☐   

11 
Tình hình ứng dụng chữ ký số trong 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
      

11.1 
Tình hình ứng dụng chữ ký số trong 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Đã cung 

cấp/Chưa 

cung cấp  

Đã cung 

cấp 
  

11.2 
Số lượng dịch vụ công trực tuyến ứng 

dụng chữ ký số để xác thực 
Dịch vụ  0  

• 

Số lượng dịch vụ công trực tuyến ứng 

dụng chữ ký số để xác thực dành cho 

doanh nghiệp 

   0  

• 
Số lượng dịch vụ công trực tuyến ứng 

dụng chữ ký số để xác thực cho cá nhân 
   0  

11.3 
Loại chữ ký số sử dụng cho các dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh/thành phố 

Chứ ký 

ban cơ yếu 

cấp  

    

• Chữ ký số công cộng   ☐   

• 
Chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu 

Chính phủ 
  ☑ 

 

• Khác       

11.4 

Hiệu quả từ việc ứng dụng chữ ký số 

trong các dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh/thành phố 

  Tốt    

• 
Hỗ trợ quá trình cải cách, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính 
  ☑  Tốt 

• 

Tiết kiệm, rút ngắn thời gian đăng tải và 

thời gian thực hiện các thủ tục hành 

chính 

  ☑  Tốt 

• 

Tiết kiệm nhân lực trong kiểm tra, rà 

soát thông tin của doanh nghiệp, cá nhân 

tham gia dịch vụ công trực tuyến 

  ☑  Tốt 

• Khác   ☐   



 

B. THUẬN LỢI 
    

      

Ký số được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp miễn phí nên rất thuận lợi; Sử dụng CKS trong 

các giao dịch điện tử giũa các cơ quan Nhà nước, liên thông 4 cấp thuận lợi, giảm chi 

phí, thời gian và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC  

      
C. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

   

      

Hệ thống các dịch vụ của cả nước chưa đồng bộ, chưa thống nhất được việc gửi nhận 

VBĐT nên việc gửi VB giấy đang phải thực hiện, Hệ thống thanh toán kho bạc và 

ngân hàng đang đòi hỏi bằng bản giấy và dấu đỏ. Chưa có hạng mục ngân sách riêng 

cho lĩnh vực này nên nhiều địa phương đang bị động kinh phí cho việc triển khai thực 

hiện CKS 

      
D. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

   

      

Cần có hạng mục ngân sách riêng cho lĩnh vực này để các địa phương chủ động kinh 

phí triển khai thực hiện 

      
E. THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT 

      
1 Tên Phan Văn Giáp  

2 Chức vụ công tác Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin  

3 Địa chỉ Số 66, đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh  

4 Điện thoại  0915411488 

5 Fax   

6 Email Pvgiap.stttt@hatinh.gov.vn  

 


		2019-07-09T14:44:30+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<sott_tt@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




