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Bùi Đắc Thế 



Phụ lục 

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ TẠI TỈNH HÀ TĨNH 

 (Kèm theo Công văn số        /STTTT-CNTT ngày     /4/2020 của Sở TTTT Hà Tĩnh) 

 

Phần 1: Ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động quản lý, hoạt động nghiệp 

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

1. Các 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 (Có 

thể chọn nhiều ô, nếu có xin cung cấp số hiệu văn bản) 

 A. 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/thành phố. 

 B. Kế hoạch triển khai, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố. 

 C. Quy chế, quy định cung cấp, quản lý sử dụng chữ ký số trong các cơ 

quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố. 

 D. Khác: (liệt kê): …………………………….…………………..  

2. Loại chữ ký số đang sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh/thành phố (có thể chọn nhiều lựa chọn) 

 A. Chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 

 B. Chữ ký số công cộng 

 C. Chữ ký số nước ngoài 

Nếu lựa chọn “B” và “C” đề nghị nêu tên của tổ chức cung cấp chữ ký số 

Nhà cung cấp là VNPT; Viettel 

3. Đối tượng sử dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh/thành phố 

3.1. Đối với tổ chức 

 A. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gồm các Sở, ngành 

giúp UBND về ngành, lĩnh vực) 

 B. Các cơ quan ngang Sở thuộc ngành dọc Trung ương (như Cục Thuế, 

Cục Thống kê) 

 C. Các cơ quan thuộc UBND tỉnh 

 D. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 E. Khác: Các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn toàn tỉnh 

3.2. Đối với cá nhân 
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 A. Lãnh đạo tỉnh 

 B. Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh (tương 

đương cấp Sở) 

 C. Lãnh đạo cấp Phòng 

 D. Lãnh đạo từ cấp quận, huyện 

 E. Văn thư  

 F. Kế toán trưởng/phụ trách kế toán 

 G. Khác:………………………………………………………………… 

4. Phạm vi, mục đích sử dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh/thành phố (có thể chọn nhiều lựa chọn) 

 A. Sử dụng trên hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia 

 B. Ký email  

 C. Ký các văn bản ban hành nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà 

nước tại tỉnh/thành phố. 

 D. Báo cáo nhiệm vụ Chính phủ giao 

 E. Ký các văn bản trao đổi với các Cơ quan hành chính khác 

 F. Kê khai thuế 

 G. Kê khai bảo hiểm xã hội 

 H. Kê khai hải quan điện tử 

 I. Khác: (liệt kê)……………………………………………………….. 

5. Tình hình cung cấp chứng thư số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính 

phủ cho cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố, 

cụ thể: 

STT Nội dung 

Đối tượng 

Tổng 

cộng 
Cơ quan,  

tổ chức 

Cá nhân 

(Công chức, viên chức,  

người lao động) 

1 Số lượng chứng thư số cấp từ 

01/01/2019 đến 31/12/2019 

320 830 1.200 

2 Số lượng chứng thư số thu hồi 

từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 

4 45 49 
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3 Số lượng chứng thư số cấp 

tính đến 31/12/2019 

820 1.080 1.900 

4 Số lượng chứng thư số đang 

hoạt động tại thời điểm 

31/12/2019 

820 1.080 1.900 

6. Tình hình tích hợp chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ 

cung cấp vào Hệ thống quản lý văn bản điều hành của cho các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố  

 A. Đã tích hợp  

 B. Chưa tích hợp 

Nếu “Đã tích hợp” vui lòng tiếp tục trả lời các câu hỏi tiếp theo. Nếu 

“Chưa tích hợp” đề nghị nêu lý do.  

…………………………………………………………………………………….

7. Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng 

- Trong nội bộ cơ quan (giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh/thành phố): số lượng trung bình văn bản điện tử có chữ ký 

số/Tổng số văn bản điện tử trong tháng: 1.250/1.250 

- Với các cơ quan khác (giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh/thành phố 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 trong tháng. 

8. Tình hình tích hợp chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu cung cấp vào 

Hệ thống thư điện tử dùng chung của các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh/thành phố  

 A. Đã tích hợp  

 B. Chưa tích hợp 

9. Ứng dụng/phần mềm tích hợp chữ ký số cho các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh/thành phố 

 A. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia 

 B. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành(eOffice) 

 C. Phần mềm một cửa điện tử 

 D. Hệ thống mail công vụ 

 E. Công báo điện tử 
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 F. Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến 

 G. Hệ thống cổng thông tin điện tử 

 H. Khác 

10. Tình hình sử dụng phần mềm ký số và phần mềm kiểm tra chữ ký số 

10.1. Tình hình tích hợp phần mềm ký số trong hệ thống Quản lý văn bản 

điều hành dùng chung 

 A. Đã tích hợp  

 B. Chưa tích hợp 

10.2. Tên phần mềm ký số sử dụng: esign 

10.3. Tên phần mềm kiểm tra chữ ký số sử dụng: esign 

11. Các loại văn bản trao đổi có sử dụng chữ ký số của các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố: Tất cả các văn bản trao đổi giữa 

các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được ký số (trừ các văn 

bản mật) 

12. Hiệu quả đạt được của việc ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan hành 

chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố 

 A. Nâng cao hiệu suất xử lý công việc 

 B. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý, góp phần cải cách, hiện đại hóa hành chính công 

 C. Đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn dữ liệu trong giao dịch điện tử  

 D. Thay thế việc sử dụng văn bản giấy 

 E. Tiết kiệm thời gian gửi nhận văn bản, tránh thất lạc 

 F. Tiết kiệm chi phí chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, in ấn. 

 G. Khác: ……………………………………………………………….. 

13. Những khó khăn, thuận lợi của việc ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố  

13.1. Khó khăn 

Hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử, cải chách hành chính (CCHC) 

điện tử còn thiếu, còn tồn tại bất cập, chưa đồng bộ trong thực hiện (lưu trữ điện 

tử, chữ ký số trên văn bản điện tử). 

Kỹ thuật tích hợp, triển khai chữ ký số còn phức tạp chưa thuận tiện khi 

sử dụng (Ký văn bản theo Thông tư 01/2019/TT-BNV) 
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Người sử dụng quá quen với quy trình giấy, khó chuyển đổi sang cách làm 

mới. Một số Lãnh đạo cơ quan đơn vị chưa hoàn toàn ủng hộ việc chuyển đổi 

điện tử. 

Quá trình quá độ, chuyển giữa văn bản giấy, văn bản điện tử gặp nhiều 

khó khăn trong quản lý tại văn thư. 

13.2. Thuận lợi 

Hiệu quả của việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các 

cơ quan nhà nước sẽ giảm chi phí, giảm sức lao động, rút ngắn thời gian thực 

hiện, tạo thuận lợi cho việc các phần mềm quản lý hồ sơ công việc, quản lý văn 

bản điện tử hướng tới cải cách nền hành chính, phát triển thương mại điện tử, 

phát triển Chính phủ điện tử. 

13.3. Đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đầy ứng dụng chữ ký số trong các 

hoạt động quản lý, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh/thành phố. 

Các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, 

thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ mới; đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức phải thay đổi nhận thức và thói quen ứng dụng công nghệ thông 

tin vào quản lý điều hành công việc. Đặc biệt các địa phương bố trí cán bộ 

chuyên trách công nghệ thông tin có khả năng hỗ trợ người dùng tại đơn vị cũng 

như ban hành các quy định nội bộ về quản lý, lưu trữ và sử dụng chữ ký số để 

xây dựng chính quyền điện tử chung của toàn tỉnh. 

Phần 2: Ứng dụng chữ ký số trong việc cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến  

1. Tỉnh/thành phố có cung cấp dịch vụ công trực tuyến ứng dụng chữ ký số 

để xác thực người sử dụng dịch vụ: 

  A. Có 

 B. Không 

(Liên kết cung cấp dịch vụ công trực tuyến ứng dụng chữ ký số để xác 

thực người sử dụng dịch vụ qua Cổng DVC Quốc gia) 

Nếu “Có” vui lòng trả lời các câu hỏi tiếp theo. 

2. Các loại chữ ký số đang được sử dụng cho các dịch vụ công trực tuyến 

tỉnh/thành phố đang cung cấp hiện nay 

 A. Chữ ký số công cộng 

  B. Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ 

 C. Chữ ký số nước ngoài 
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 D. Khác:………………………………………………………………… 

3. Tình hình ứng dụng dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số để xác 

thực tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh/thành phố 

3.1. Số lượng dịch vụ công trực tuyến tỉnh/thành phố cung cấp. 

3.2. Số lượng dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số để xác thực 

tỉnh/thành phố cung cấp tính đến 31/12/2019. 

- Dịch vụ công trực tuyến dành cho Doanh nghiệp:  

- Dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân:  

3.3.  Trong đó số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sử dụng chữ ký 

số để xác thực tỉnh/thành phố cung cấp tính đến 31/12/2019. 

- Dịch vụ công trực tuyến dành cho Doanh nghiệp:  

- Dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân:  

Đề nghị liệt kê tên các dịch vụ công trên. 

 3.4. Số lượng hồ sơ dịch vụ công sử dụng chữ ký số để xác thực trả kết 

quả thành công trên tổng số hồ sơ dịch vụ công tiếp nhận được giải quyết trong 

năm 2019. 

4. Hiệu quả từ việc ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ công trực tuyến 

mà Quý Cơ quan đang cung cấp 

 A. Hỗ trợ cho quá trình cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

 B. Tiết kiệm, rút ngắn thời gian đăng tải và thời gian thực hiện các thủ 

tục hành chính 

 C. Tiết kiệm nhân lực trong kiểm tra, rà soát thông tin của doanh 

nghiệp, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến 

 D. Đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn. 

 E. Hiệu quả khác 

5. Đánh giá, so sánh tình hình sử dụng các dịch vụ công trực tuyến ứng 

dụng chữ ký số để xác thực do Quý Cơ quan cung cấp năm 2019 so với giai 

đoạn từ năm 2018 trở về trước: 

 - Về tần suất và số lượng người sử dụng: 

 - Thuận lợi trong việc ứng dụng chữ ký số vào các dịch vụ công trực 

tuyến: 

 - Khó khăn trong việc ứng dụng chữ ký số vào các dịch vụ công trực 

tuyến:  
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 - Đề xuất nhằm thúc đẩy ứng dụng chữ ký số để xác thực người dùng 

trong các dịch vụ công trực tuyến: 

Thông tin về người cung cấp thông tin 

- Họ và tên: Phan Văn Giáp. 

- Chức danh, đơn vị công tác: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin 

và Truyền thông Hà Tĩnh. 

- Số điện thoại: 09154114888, Email: pvgiap.stttt@hatinh.gov.vn. 
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