
  UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

            Số: 1494/VHTT-CNTT                     Nha Trang, ngày  26  tháng 11 năm 2019 
 

       V/v báo cáo tình hình triển khai  

                ứng dụng chữ ký số  

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. 

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang báo cáo tình hình triển 

khai quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp 

năm 2019, cụ thể như sau: 

I. Tình hình quản lý chứng thư số  

1. Tổng số chứng thư số (Bao gồm: Chứng thư số cấp cho cá nhân, tổ 

chức, thiết bị, dịch vụ, phần mềm) đã được cấp phát là: 171  

Trong đó: 

- Số lượng chứng thư số cấp cho cá nhân là lãnh đạo: 125; 

- Số lượng chứng thư số cấp cho cá nhân là công chức, viên chức: 0; 

- Số lượng chứng thư số cấp cho tổ chức: 46; 

- Số lượng chứng thư số cấp cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm: 0; 

2. Tổng số chứng thư số đề nghị thu hồi (Bao gồm: Chứng thư số cấp cho 

cá nhân, tổ chức, thiết bị, dịch vụ, phần mềm) là: 09, 

Trong đó:  

- Số lượng chứng thư số cấp cho cá nhân là lãnh đạo đề nghị thu hồi: 9; 

- Số lượng chứng thư số cấp cho cá nhân là công chức, viên chức đề nghị 

thu hồi: 0; 

- Số lượng chứng thư số cấp cho tổ chức đề nghị thu hồi: 0; 

- Số lượng chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm đề nghị thu hồi: 0. 

3. Tổng số thiết bị lưu khóa bí mật đã bàn giao cho Người quản lý thuê 

bao: 171. 
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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. 

2. Số lượng văn bản ứng dụng chữ ký số (số liệu của năm báo cáo): 15.155 

Trong đó: 

- Tổng số văn bản phát hành ứng dụng chữ ký số của cơ quan, tổ chức: 

15.155 văn bản. 

- Tổng số văn bản phát hành ứng dụng đồng thời chữ ký số của lãnh đạo và 

chữ ký số của cơ quan, tổ chức: 7.875 văn bản. 

III. Kiến nghị, đề xuất 

Không. 

(đính kèm danh sách quản lý chứng thư số của thành phố Nha Trang) 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (Phú); 

- Lưu VT, Bình. 

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 Đinh Văn Cường 
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