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BÁO CÁO  

Đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử  

 

Theo Công văn số 196/STTTT-CNTT ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai đánh giá, tổng kết 

thi hành Luật Giao dịch điện tử, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đánh 

giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử, như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Đã tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Nghị 

quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 

nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện 

tử; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định 

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

chữ ký số;  Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về 

giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 

về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-

2020; 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 trong cơ quan 

nhà nước; Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ 

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn 

thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá 

trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; Kế hoạch số 63/KH-UBND 

ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang và các văn bản chỉ đạo, triển khai của tỉnh về 

thực hiện Giao dịch điện tử đến toàn thể công chức, viên chức và người lao 

động trong ngành. Đăng tải đầy đủ Luật Giao dịch điện tử trên Trang Thông 

tin điện tử của Sở.  

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử 

tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

của Sở giai đoạn 2016-2020; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 
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triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hằng năm; chỉ đạo các phòng, đơn vị 

trực thuộc thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy; 

sử dụng thư điện tử công vụ... 

 II. Kết quả đạt được  

1. Quy định về chữ ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử: 

- Thực hiện đầy đủ, đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về sử dụng chứng thư số 

chuyên dùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang quản lý và sử dụng 

09 chứng thư số, trong đó: 01 Chữ ký số trong kê khai bảo hiểm xã hội; 03 Chữ 

ký số trong giao dịch trực tuyến với Kho bạc Nhà nước; 05 chữ ký số sử dụng 

trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 

- Đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện sử dụng Chữ ký 

số chuyên dùng và quy định danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn 

bản giấy. Đến nay, 100% văn bản đi của Sở (trừ văn bản mật) được ký số và 

phát hành trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng 

quy định.  

2. Về lưu trữ điện tử: 

Thực hiện đúng các quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, Nghị định số 

01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lưu trữ và các quy định khác của pháp luật về lưu trữ điện tử. 

3. Giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước: 

3.1. Đánh giá công tác triển khai giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước: 

   Đã đăng tải công khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cổng thông 

tin điện tử của tỉnh và website sovhttdl.tuyenquang.gov.vn; niêm yết công khai, 

minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp 

có nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thủ tục hành chính nhanh gọn. 

Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành tới công chức của Sở. 

Hệ thống thư điện tử thường xuyên sử dụng đã phục vụ tốt nhu cầu gửi, nhận văn 

bản, trao đổi công việc, thông tin giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở với các sở, ban, ngành, trong và ngoài tỉnh. Triển khai thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến Kho bạc nhà nước. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và chuyên 

môn nghiệp vụ; tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử trong công việc và nghiên cứu, 

tổng hợp thực hiện trao đổi, tra cứu, khai thác thông tin liên quan đến nghiệp vụ 

chuyên môn trên môi trường mạng đạt 100%. 
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  Xây dựng, nâng cấp và duy trì hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện 

tử của Sở. Thường xuyên cập nhật các thông tin, văn bản liên quan đến lĩnh văn 

hóa, thể thao, du lịch trên cổng thông tin điện tử tỉnh và webssite của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

  100% công chức, viên chức được lập hòm thư điện tử công vụ (hòm thư 

@tuyenquang.gov.vn) phục vụ nhu cầu gửi, nhận văn bản, trao đổi công việc 

giữa công chức, viên chức các đơn vị, cơ quan trực thuộc Sở và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

3.2. Về hạ tầng công nghệ: 

Hạ tầng công nghệ thông tin của Sở luôn đảm bảo việc kết nối và chỉ đạo, 

điều hành thông suốt từ Lãnh đạo Sở đến công chức, viên chức các phòng, đơn 

vị thuộc Sở. Tổng số máy tính của Sở hiện có: 151 máy vi tính, trong đó 143 

máy tính có kết nối mạng Internet và 08 máy vi tính không kết nối Internet để 

soạn thảo, lưu trữ văn bản mật.  

 100% công chức của Sở có máy tính và được kết nối mạng Internet để 

phục vụ cho công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mọi thông tin 

đều được đảm bảo an toàn, các máy tính đều được cài chế độ bảo vệ, cài đặt 

phần mềm diệt virus. 

Triển khai thực hiện nâng cấp trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Tuyên Quang; phần mềm quản lý nhà văn hóa; 

sovhttdltuyenquang.vn; dulichtantrao.com.vn; nvh.sovhttdltuyenquang.vn. Duy trì 

hệ thống mạng LAN của đơn vị, đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực 

hiện kết nối với mạng WAN của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và tỉnh. 

Các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và 

công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống hạ tầng công nghệ 

phục vụ hoạt động giao dịch điện tử được tổ chức thực hiện tốt; phục vụ cho 

hoạt động giao dịch điện tử. Kết quả: Từ năm 2005 đến nay chưa để xảy ra 

tình trạng mất an toàn về thông tin khi thực hiện  ứng dụng giao dịch điện tử 

tại cơ quan, đơn vị. 

3.3. Về nhân lực trong triển khai ứng dụng và phát triển giao dịch 

điện tử: 

Đã bố trí 01 công chức là kỹ sư công nghệ thông tin chuyên trách về 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển giao dịch điện tử của Sở, 

theo dõi hoạt động của các hệ thống mạng, đảm bảo hoạt động ổn định đường 

truyền, an toàn, an ninh thông tin; 100% công chức, viên chức thuộc Sở sử 

dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong xử lý công việc 

chuyên môn.  

 Hàng năm, Lãnh đạo Sở quan tâm tạo điều kiện công chức, viên tham gia 

các lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị hệ thống mạng, cơ 

http://www.sovhttdltuyenquang.vn/
http://www.dulichtantrao.com.vn/


4 

sở dữ liệu, an ninh an toàn mạng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức nhằm 

nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển, ứng dụng 

CNTT hiện nay. 

           III. Tồn tại, hạn chế 

- Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT chưa đồng bộ, nguồn kinh phí 

đầu tư cho phát triển, ứng dụng CNTT hằng năm còn hạn chế; hệ thống mạng 

nội bộ chưa được đầu tư bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và 

phòng, chống truy cập trái phép.  

- Việc ứng dụng CNTT trong giao dịch điện tử một cửa của một số người 

dân và doanh nghiệp còn hạn chế; vẫn còn thói quen sử dụng các phương pháp 

truyền thống khi giải quyết các TTHC thay vì thực hiện các giao dịch điện tử 

thông qua dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên phần mềm Một cửa điện tử. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật, trang bị các phần mềm thiết yếu phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT, đảm 

bảo an toàn thông tin, an ninh mạng và phát triển giao dịch điện tử. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và TT (tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Âu Thị Mai 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-04T16:25:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Âu Thị Mai<aumaisovhttdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-04T16:51:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-04T16:51:12+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-04T16:51:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




