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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 919/KH-STTTT 

 

Điện Biên, ngày 21 tháng 7 năm 2020 

 

 

   

KẾ HOẠCH  

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV theo 

chỉ đạo tại văn bản số 266/UBND-KGVX ngày 06/2/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên (giai đoạn 2) cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh  

 

 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11, ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Thực hiện văn bản số 266/UBND-KGVX ngày 06/2/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 239/KH-STTTT ngày 6/3/2020 về việc đào tạo ứng dụng chữ ký số 

tích hợp trên phần mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở 

Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị triển 

khai cấp 1.894 chứng thư, đào tạo 22 lớp hướng dẫn sử dụng chữ ký số với tổng 

số 668 CBCC, VC tham gia. Tính đến 15/7/2020 đã có 18/18 Sở, ban, ngành đã 

ứng dụng chữ ký số trên phần mềm HSCV đạt 100%; 10/10 huyện, thị xã, thành 

phố đã thực hiện đạt 100%; 67/129 xã, phường, thị trấn thực hiện ký số đạt 

51,94%; Tổng số văn bản điện tử có ký số trên phần mềm HSCV so với số 

lượng văn bản phát hành của toàn tỉnh trên hệ thống phần mềm HSCV đạt 

60,95% (Chi tiết kèm theo báo cáo số 889/BC-STTTT ngày 16/7/2020). 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm 

quản lý văn bản HSCV theo tinh thần chỉ đạo của  Quyết định số 28/2018/QĐ-

TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và văn bản số 2989/UBND-KGVX ngày 17/10/2018 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ ứng dụng chứng 

thực số. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh 

ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần mềm HSCV theo chỉ đạo tại văn bản số 

266/UBND-KGVX ngày 06/2/2020 của UBND tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2) cho 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau: 
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT mang lại hiệu quả trong 

ứng dụng của chữ ký số trên quy trình văn bản đi của các cơ quan, đơn vị trên 

môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, nâng cao khả năng làm việc của 

lãnh đạo, cán bộ chuyên viên trong cơ quan, góp phần thực hiện cải cách hành 

chính, giảm chi phí và thời gian hành chính. 

 Nâng cao việc ứng dụng chữ ký số điện tử trên hệ thống phần mềm Hồ sơ 

công việc Tdoffice của tổ chức, cá nhân theo văn bản số 2989/UBND-KGVX 

ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch 

vụ ứng dụng chứng thực số. 

 Thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý 

văn bản đến/đi theo quy định tại Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 

02/11/2018 của UBND tỉnh; thông tư số 41/2017/TT-BTTTT ngày 19/12/2017 

của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản 

điện tử của cơ quan Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo cho CBCC, VC ứng dụng hiệu quả chữ ký số trên văn bản điện 

tử của tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số; quản lý, sử dụng chứng thư số hiệu 

quả, an toàn.  

Ứng dụng chữ ký số đảm bảo nguyên tắc gửi nhận văn bản điện tử, nội dung 

yêu cầu thông tin của văn bản điện tử đối với cơ quan Nhà nước theo đúng Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà nước. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Nội dung, chương trình đào tạo 

 - Hướng dẫn quy trình văn bản đi trên phần mềm HSCV; 

 - Hướng dẫn cài đặt, cấu hình, sử dụng thiết bị ký số điện tử eToken; 

 - Quản lý thiết bị chứng thư số cho cá nhân; 

 - Ứng dụng ký số điện tử trên phần mềm quản lý điều hành HSCV; 

 - Thực hành. 

 2. Đối tượng đào tạo 

 Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị đã được Sở 

Thông tin và Truyền thông cấp chứng thư số nhưng chưa thực hiện được ký số 

của cá nhân và tổ chức trên phần mềm HSCV - Tdoffice hoặc có thực hiện ký số 

nhưng chưa đúng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg. 

 3. Hình thức và thời gian đào tạo 
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 a) Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung tại Sở TT&TT hoặc tại các đơn vị. 

 b) Thời gian đào tạo: Trong Quý III/2020 (Có giấy mời gửi riêng). 

 c) Thời gian hỗ trợ sau đào tạo: Các ngày làm việc trong giờ hành chính 

bằng hình thức trực tuyến, mạng xã hội, điện thoại... 

 4. Kinh phí đào tạo:  

 - Đối với các lớp tổ chức tập trung theo lịch tại Sở Thông tin và Truyền 

thông các đơn vị được miễn phí đào tạo. 

 - Đối với lớp tổ chức do các cơ quan, đơn vị đặt lịch riêng các cơ quan 

đơn vị trả phí đào tạo, phí hỗ trợ tại cơ quan và các loại phí khác theo quy định. 

 III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp, theo dõi tổng hợp, báo cáo thường xuyên với UBND tỉnh 

về kết quả gửi nhận văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan để nâng cao, thúc đẩy 

việc sử dụng văn bản điện tử có ký số trên các phần mềm dùng chung của tỉnh. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc cấp, quản lý chứng thư số 

theo quy định. 

2.  Trung tâm CNTT&TT 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo cơ sở vật chất cho lớp 

đào tạo theo Kế hoạch đề ra đảm bảo việc đào tạo, tập huấn đạt chất lượng, 

hiệu quả. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai đào tạo, tấp 

huấn và hỗ trợ vận hành cho các cơ quan, đơn vị đã được đào tạo. 

 3. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Đối với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tham gia lớp đào tạo, tập huấn tổ 

chức tại Sở TT&TT đề nghị đăng ký cán bộ tham gia đào tạo ứng dụng chữ ký số 

(theo phụ lục I) và gửi về Trung tâm CNTT&TT trước ngày 31/7/2020 để tổng 

hợp lên Kế hoạch mở lớp đào tạo, tập huấn. 

Đối với các cơ quan, đơn vị đảm bảo được về kinh phí mời Trung tâm 

CNTT&TT đến để đào tạo, tập huấn chủ động lên Kế hoạch và thông báo về 

Trung tâm CNTT&TT để phối hợp thực hiện. 

Cử cán bộ đúng thành phần cần đào tạo liên quan đến việc ký số văn bản 

điện tử trên phần mềm HSCV.  

Phối hợp với Trung tâm CNTT&TT trong quá trình sử dụng chữ ký số tại 

đơn vị (nếu có khó khăn, vướng mắc). 

Trên đây là Kế hoạch Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số tích hợp trên phần 

mềm HSCV cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch này các 
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phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT, các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ 

chức thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra./. 

(Mọi thông tin xin liên hệ Trung tâm CNTT&TT: Đồng chí Vũ Trọng Nghĩa, 

Trưởng phòng Đào tạo. Điện thoại: 02153.827.668, di động: 0944.231.181) 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Trung tâm CNTT&TT (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Vũ Anh Dũng 
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PHỤ LỤC I: ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÀO TẠO CHỮ KÝ SỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-STTTT ngày   /7/2020 của Sở TT&TT) 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

<TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ> 

 

 

Số:     …. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Điện Biên , ngày   tháng    năm 2020 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁN BỘ ĐÀO TẠO CHỮ KÝ SỐ 
 

Kính gửi: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị 

1    

2    

3    

...    

  

Nơi nhận: 
- Trung tâm CNTT&TT; 

- Lưu: VT. 

 

 

<THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN> 

(Ký tên đóng dấu) 
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