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

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHỨNG THƯ SỐ
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1 Tổng số chứng thư 
số được cấp đến 
thời điểm báo cáo

1 6 12 19 0 19

2 Trong đó:
2.1 Tổng số chứng thư 

số được cấp mới 
năm 2021

0

2.2 Tổng số chứng thư 
số được thu hồi 
năm 2021

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): Các văn bản ban hành của UBND phường được ký số 
trên nền tảng hệ thống Voffice: Báo cáo, Kế hoạch, Quyết định, Tờ trình, công 
văn, Thông báo, báo cáo số liệu thống kê, tổng hợp…

2. Số lượng văn bản ứng dụng chữ ký số:
- Tổng số văn bản phát hành trong năm: 341 văn bản; (tính đến 

08/11/2021).
- Tổng số văn bản điện tử phát hành có chữ ký số: 341 văn bản;
- Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số trung bình mỗi tháng 

trong nội bộ cơ quan: 18 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): 17 văn bản/tháng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được.
Qua triển khai thực hiện, UBND phường Sao Đỏ đã ban hành văn bản 

đảm bảo 100% được ứng dụng chữ ký số.
Các văn bản được ban hành sử dụng ký số luôn đảm bảo thời gian và hạn 

chế được tình trạng cấp số phụ (số a,b). Việc lưu giữ và ban hành văn bản nhanh 
hơn, việc trao đổi văn bản giữa các bộ phận chuyên môn và các phòng ban thành 
phố thuận tiện hơn. Tiết kiệm chi phí in ấn, gửi công văn qua bưu điện.

2. Tồn tại, hạn chế
Hiện tại các công chức chuyên môn và lãnh đạo HĐND, UBND đều được 

cấp token ký số, tuy nhiên, trong ứng dụng ký số mới chỉ sử dụng đến chữ ký 
thuộc thẩm quyền ký của lãnh đạo UBND phường.

3. Nguyên nhân
Một bộ phận công chức cao tuổi ứng dụng CNTT còn hạn chế.
Công chức chuyên môn ít dùng ký số đến vì đa phần các văn bản ko cần 

đến chữ ký của công chức chuyên môn khi ban hành văn bản.
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Đề nghị mở lớp tập huấn hướng dẫn cách sử lại cho công chức quản lý 

chữ ký số của các đơn vị ở cơ sở. Hỗ trợ kinh phí cho việc vận hành, quản lý, hỗ 
trợ về cơ sở vật chất giúp cho việc ứng dụng được chuyên nghiệp hơn./.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT thành phố;
- Lưu: Vp

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Vân
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