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BÁO CÁO
Tình hình quản lý và sử dụng chứng thư số năm 2021

Thực hiện Công văn số 936/UBND-VHTT ngày 05/11/2021 của UBND 
thành phố Chí Linh Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính 
phủ và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số năm 2021. UBND xã Bắc 
An báo cáo tính hình quản lý và sử dụng chứng thư số năm 2021 như sau:
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2 Trong đó:

2.1
Tổng số chứng 
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0 0 0 0 0 0 0

2.2
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hồi năm 2021

0 0 0 0 0 0 0

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ
1. Liệt kê các loại văn bản ứng dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị (số liệu 

của năm báo cáo): Thông báo, văn bản xin ý kiến, góp ý đối với dự thảo văn 
bản, văn bản báo cáo định kỳ, báo cáo số liệu thống kê, tổng hợp, báo cáo 
chuyên đề, giấy mời họp;

- Công văn: 75 văn bản



- Thông báo: 44 văn bản
- Biên bản: 06 văn bản
- Báo cáo: 69 văn bản
- Tờ trình: 19 văn bản
- Kế hoạch: 28 văn bản
- Quyết định: 201 văn bản
2. Số lượng văn bản ứng dụng chữ ký số tại UBND xã
- Tổng số văn bản phát hành trong năm: 461 văn bản;
- Tổng số văn bản điện tử phát hành có chữ ký số: 461 văn bản;
- Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng trong 

nội bộ cơ quan: 0 văn bản/ tháng;
- Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng với 

các cơ quan bên ngoài (giữa cơ quan với các sở, ban, ngành, các Bộ, ngành, địa 
phương khác): 0 văn bản/tháng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Ứng dụng chữ ký số tại UBND xã đã mang lại nhiều hiệu quả như: Giảm 

chi phí giấy, mực, gửi văn bản qua đường bưu điện; giảm công sức lao động, 
bảo mật dữ liệu cá nhân, các dữ liệu chuyên môn. Việc đẩy mạnh ứng dụng 
chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử, từng 
bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các cơ quan nhà nước với người 
dân và các đơn vị trong, ngoài xã. Chữ ký số chuyên dùng được ứng dụng hiệu 
quả vào các hoạt động tác nghiệp hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, 
nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan 
quản lý hành chính nhà nước trên môi trường mạng. Góp phần tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; tăng cường trao đổi văn bản 
điện tử, giảm trao đổi văn bản giấy giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà 
nước với người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của 
xã.

2. Tồn tại, hạn chế
- Hiệu quả mức độ sử dụng chứng thư số tại đơn vị chưa cao, chưa đáp ứng 

theo yêu cầu chỉ đạo của UBND xã và mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện 
tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

3. Nguyên nhân
- Một số máy tính của cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu sử 

dụng và cài đặt chữ ký số.
- Việc ứng dụng CNTT và sử dụng phần mềm của một số công chức còn 

lúng túng.



- Một số tỉnh, thành phố chưa có trên hệ thống dữ liệu về ứng dụng và sử 
dụng phần mềm gửi nhận văn bản điện tử lên khó khăn cho việc trao đổi văn bản 
ký số.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đề nghị UBND thành phố cung cấp trang thiết bị máy tính đạt tiêu chuẩn 

để việc cài đặt và sử dụng chữ ký số được thuận tiện.
- Đề nghị hằng năm mở lớp tập huấn cho toàn thể CBCC để việc ứng dụng 

và sử dụng chữ ký số được hiệu quả hơn.
Trên đây là báo cáo tình hình quản lý và sử dụng chứng thư số năm 2021 

của UBND xã Bắc An./.
Nơi nhận:                           
- UBND thành phố;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VP.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
 

  
 

Dương Đức Giang
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