
TT Nội dung/ti êu chí Đơn vị tính Số liệu

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG
1 Quý báo cáo Quý II/2019
2 Tên cơ quan báo cáo Sở Tư pháp
3 Địa chỉ trụ sở cơ quan, đơn vị Số 501 đường 17/8, ph ường Phan

Thiết, Tp Tuy ên Quang, Tuyên
Quang

4 Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử
(Website/Portal) chính thức của cơ quan, đơn v ị http://sotuphap.tuyenquang.gov.vn/

5

5.1 Tổng số đơn vị trực thuộc đơn vị 3

5.2 Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị
(viết tắt CBCCVC)
Ghi chú:  CBCCVC c ủa cơ quan, đơn vị trong
phạm vi thống kê bao gồm các CBCCVC của
các đơn vị trực thuộc

người 43

- Công chức người 21
- Viên chức người 22

HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

Khai báo chi ti ết tại Bảng ''2.HatangCNTT"

ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG
CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯ ỚC

Khai báo chi ti ết tại Bảng ''3.UDCNTT"
TRANG THÔNG TIN ĐI ỆN TỬ HOẶC
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Khai báo chi ti ết tại Bảng ''4.Website"

CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Khai báo chi ti ết tại Bảng ''5.DVCTT"

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN, PHÁT TRI ỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN

QUÝ II NĂM 2019

Kính gửi: Sở Thông tin v à Truyền thông

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

Phạm vi đánh giá ứng dụng CNTT
Các cơ quan nhà nước (CQNN) của tỉnh trong phạm vi thống k ê (a) bao g ồm: Văn phòng UBND tỉnh; các
sở, ban, ngành, cơ quan, đơn v ị trực thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung l à CQNN c ấp tỉnh); Văn phòng

UBND, các đơn vị thuộc UBND các quận, huyện, thị x ã, thành ph ố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung l à
UBND cấp huyện); Văn phòng UBND các phường, xã, th ị trấn trực thuộc huyện (sau đây gọi chung l à
UBND cấp xã); (b) không bao g ồm: các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh; các cơ quan
sự nghiệp thuộc UBND; các cơ quan sự nghiệp thuộc sở, ban, ng ành; các cơ quan trung ương, tổng cục,
cục, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp nh à nước trực thuộc tỉnh hoặc đóng tr ên địa bàn tỉnh.

SỞ TƯ PHÁP

Số:  118/BC-STP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MỤC 3.

MỤC 4

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2019

MỤC 2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MỤC 5.
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CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY

ĐỊNH CHO ỨNG DỤNG CNTT

Khai báo chi tiết tại Bảng ''6.Chinhsach"

NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT

Khai báo chi tiết tại Bảng ''7.Nhan luc"
THÔNG TIN KHÁC

Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình
hình ứng dụng CNTT ngoài các nội dung nêu
trên và ý kiến khác (nếu có):
THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo Nguyễn Đức Thành
2. Đơn vị công tác Sở Tư pháp
3. Chức vụ Chuyên viên
4. Điện thoại cố định 2073818153
5. Điện thoại di động 915113779
6. Thư điện tử ducthanhstptq@gmail.com

MỤC 9.

MỤC 6.

MỤC 7.

MỤC 8.

Người khai

Nguyễn Đức Thành

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 5 năm 2019
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Nguyễn Thị Thược
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Số liệu Chi tiết làm rõ Số liệu
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Trang bị máy tính (bao gồm máy tính để bàn, xách
tay, máy tính bảng).
- Tổng số máy tính tại cơ quan, đơn vị: chiếc 58
- Tổng số CBCC tại cơ quan, đơn vị được trang bị
máy tính:

người 43

- Tỷ lệ CBCC tại CQNN cấp tỉnh trang bị máy tính: % 100

Cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền có trả phí:

- Tổng số máy tính đ ược cài đặt: chiếc 30
- Tỷ lệ máy tính đ ược cài đặt: % 51,7
Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network):
Đơn vị đã có m ạng cục bộ LAN hay ch ưa? 1

1/0
(1: Có; 0: Không)

4 Kết nối mạng Internet

4,1
 -  Tổng băng thông kết nối Internet quy đổi của c ơ
quan, đơn vị (cách tính xem tại mục 10.1, Sheet
"10.Giaithich "):

 Mbps 350

4,2
 -  Tỷ lệ băng thông kết nối Internet quy đổi/CBCC của
cơ quan, đơn vị (cách tính xem t ại mục 10.2, Sheet
"10.Giaithich "):

Mbps/ người 8,14

4,3 Tỷ lệ máy tính kết nối Internet

- Tại cơ quan, đơn vị: % 98,3
có 01 máy tính không kết
nối mạng vì lý do an ninh

2

1

3

MỤC 2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT

TT Nội dung chỉ tiêu Đơn vị tính Phần khai báo số liệu báo cáo

3



Số liệu Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5)
1  Hệ thống thư đi ện tử

Ghi chú: Các CQNN c ủa tỉnh có thể có
nhiều hệ thống th ư điện tử.
- Hệ thống th ư điện tử dùng chung là hệ
thống thư điện tử của tỉnh triển khai cấp cho
các CBCC sử dụng phục vụ cho công việc,
với định dạng điện tử
@tentinhthanhpho.gov.vn.
- Hệ thống th ư điện tử dùng riêng là hệ
thống thư điện tử do các CQNN của tỉnh
triển khai cấp cho các CBCC sử dụng phục
vụ cho công việc do các cơ quan tự quản lý.

1.1 Cơ quan, đơn v ị có bao nhi êu hệ thống thư
điện tử (bao gồm hệ thống th ư điện tử dùng
chung và hệ thống dùng riêng của các đơn vị)

Hệ thống 2 1. Hệ thống thư theo
tên miền
@tuyenquang.gov.vn
2. Hệ thống thư theo
tên miền @moj.gov.vn

Số lượng CBCC của c ơ quan, đơn v ị được
cấp tài khoản thư điện tử (bao gồm hệ thống
thư điện tử dùng chung và dùng riêng)

Người

Tỷ lệ %
Số lượng CBCC của c ơ quan, đơn v ị được
cấp tài khoản thư điện tử

Người 43

Tỷ lệ % 100
Số lượng CBCC của c ơ quan, đơn v ị được
cấp tài khoản thư điện tử dùng chung

Người 43

Tỷ lệ % 100
Số lượng CBCC của c ơ quan, đơn v ị được
cấp tài khoản thư điện tử dùng riêng

Người 4 có 04 tài khoản thư
theo tên miền
@moj.gov.vn

Tỷ lệ % 9,3
1.3 Tỷ lệ CBCC th ường xuyên sử dụng thư điện

tử trong công việc (kiểm tra nhận th ư, gửi
thư, trả lời thư hàng ngày)

100

1.2

MỤC 3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG C Ơ QUAN NHÀ NƯ ỚC

TT Nội dung chỉ ti êu Đơn vị tính
Phần khai báo số liệu báo cáo



2 Hệ thống Quản lý văn bản v à điều hành
(QLVBĐH)
Ghi chú: Các CQNN c ủa tỉnh có thể có
nhiều hệ thống QLVBĐH.
- Hệ thống QLVBĐH của tỉnh l à hệ thống do
cơ quan chuyên trách CNTT c ủa tỉnh hoặc
cơ quan được tỉnh phân công quản lý, trang
bị cho CBCC và các cơ quan phục vụ trong
công việc trao đổi văn bản điện tử v à điều
hành (sau đây g ọi là Hệ thống QLVBĐH
dùng chung).
- Hệ thống QLVBĐH d ùng riêng là h ệ thống
do các CQNN của tỉnh triển khai, trang bị
cho CBCC và các cơ quan ph ục vụ trong
công việc trao đổi văn bản điện tử v à điều
hành, do các cơ quan t ự quản lý (sau đây gọi
là Hệ thống QLVBĐH d ùng riêng).
- Kết nối các hệ thống QLVBĐH l à việc
chuyển văn bản dưới dạng điện tử từ hệ
thống QLVBĐH này đến hệ thống QLVBĐH
khác.

2.1 Hiện trạng triển khai
Hiện trạng triển khai Hệ thống QLVBĐH của
cơ quan, đơn vị thuộc trường hợp nào sau đây

Trường hợp 1: Đ ơn vị đã có Hệ thống
QLVBĐH dùng chung, hệ thống này đã được
triển khai cho tất cả các CQNN cấp tỉnh,
UBND cấp huyện, UBND cấp xã sử dụng
chung.

1/0
(1: Có; 0: Không)

1

Trường hợp 2: Đ ơn vị  có hệ thống
QLVBĐH dùng chung triển khai cho một số
cơ quan và một số cơ quan có hệ thống dùng
riêng, nhưng tất cả các hệ thống này đã kết
nối với nhau.

1/0
(1: Có; 0: Không)

Trường hợp 3: Đ ơn vị  có hệ thống
QLVBĐH dùng chung triển khai cho một số
cơ quan và một số cơ quan có hệ thống dùng

riêng, nhưng các hệ thống này chưa kết nối
hết với nhau.

1/0
(1: Có; 0: Không)

Nếu thuộc trường hợp 3, cung cấp thông tin
sau:
Tổng số đ ơn vị trực thuộc của quý cơ quan có
Hệ thống QLVBĐH (bao gồm hệ thống d ùng
chung và dùng riêng):

Cơ quan 3

Tỷ lệ % 100
Tỉ lệ văn bản điện tử đ ược ký số của đ ơn
vị đã gửi qua Trục liên thông văn b ản nội
bộ tỉnh (thông qua phần mềm QLVBĐH)

% 100 Là tỷ lệ văn bản đi
được ký số tr ên t ổng
số văn bản đi của
đơn vị thông qua
Trục liên thông văn
bản nội bộ tỉnh



2.2 Thông tin ph ục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng
Hệ thống QLVBĐH

a Tiêu chí thành ph ần được quy định trong Chỉ
số Cải cách hành chính (PAR Index) cấp Tỉnh

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa quý c ơ  quan với
các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn
dưới dạng điện tử

% 68,6

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa quý c ơ quan với
các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng
điện tử và song song với văn bản giấy

% 31,4 phiếu xác minh lý lịch
tư pháp gửi song song
với văn bản giấy

b Thống kê tại Văn th ư của đơn v ị
Thống kê văn bản điện tử: Tổng số văn
bản đi thống k ê trên h ệ thống QLVBĐH
tại bộ phận Văn th ư của đơn v ị (gọi tắt l à
tổng số văn bản điện tử - ∑VBĐT)

Văn bản 849

Thống kê văn bản giấy: Tổng số văn bản
đi thống kê trên Sổ đăng ký văn bản đi
tại bộ phận Văn th ư của đơn v ị (gọi tắt l à
tổng số văn bản giấy - ∑VBG)

Văn bản 864 có 15 văn bản "Mật"

Tỷ lệ văn bản điện tử/(tổng số văn bản
giấy (∑VBG)+  tổng số văn bản điện tử
(∑VBĐT))

% 98,3

c Sử dụng Hệ thống QLVBĐH để điều h ành.

Quý cơ quan sử dụng Hệ thống QLVBĐH
như thế nào (chọn một hoặc cả hai tr ường
hợp phù hợp với thực tế của đơn vị):

i Để phục vụ công tác chỉ đạo điều h ành của
Lãnh đạo

1/0
(1: Có; 0: Không)

1

Tỷ lệ lãnh đạo cơ quan, đơn vị (trưởng, phó
các đơn vị: Văn phòng UBND t ỉnh; các sở,
ban, ngành, cơ quan, đơn v ị trực thuộc
UBND tỉnh) sử dụng hệ thống QLVBĐH để
điều hành, giải quyết công việc

%

Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc quý cơ quan sử
dụng để điều hành, giải quyết công việc

% 100

ii Để thay thế cho công tác trao đổi, gửi nhận
văn bản

1/0
(1: Có; 0: Không)

1

Tỷ lệ các đơn vị trực thuộc quý cơ quan sử
dụng để điều hành, giải quyết công việc

% 100

3 Ứng dụng chữ ký số

3.1
Trang bị chứng thư số do Ban C ơ yếu Chính
phủ cung cấp
Tổng số l ãnh đạo của cơ quan, đơn v ị
(trưởng, phó cơ quan) đã được cấp

Người 4



Tỉ lệ (Tổng số l ãnh đạo đã được cấp / Tổng
số lãnh đạo của đơn vị)

% 100

Số lượng CBCC (không tính l ãnh đạo ở trên)
của cơ quan, đơn vị đã được cấp

Người 0

Tỷ lệ % 0
3.2 Về sử dụng chữ ký số trong Hệ thống

QLVBĐH
a Tình hình tích h ợp chữ ký số trong hệ thống

QLVBĐH của đơn vị
1/0

(1: Đã tích hợp; 0:
Chưa tích hợp)

1

b Tần suất trao đổi văn bản điện tử có chữ ký
số trung b ình mỗi tháng
Trong nội bộ tỉnh (giữa quý c ơ quan với Văn
phòng UBND tỉnh và các CQNN của tỉnh)

Số lượng trung bình
văn bản điện tử có
chữ ký số/Tổng số
văn bản điện tử

Với các cơ quan ngoài t ỉnh (giữa quý cơ quan
với các Bộ, ngành, địa phương khác)

Số lượng trung bình
văn bản điện tử có
chữ ký số/Tổng số
văn bản điện tử

4 Các ứng dụng đ ã triển khai
Ghi chú: Các CQNN c ủa tỉnh có thể triển
khai nhiều ứng dụng
- Ứng dụng c ơ bản là ứng dụng phục vụ
chung cho hoạt động quản lý v à công tác
quản trị nội bộ trong các CQNN của tỉnh
(nhân sự, tài sản, kinh phí hoạt động...).
- Ứng dụng chuyên ngành là ứng dụng nhằm
thực hiện những công việc, nghiệp vụ chuyên
ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước
riêng của tỉnh.

4.1 Ứng dụng cơ bản
a Quản lý nhân sự

1/0
(1: Có; 0: Chưa có)

b Quản lý kế toán - t ài chính 1
1/0

(1: Có; 0: Chưa có)
c Quản lý tài sản 1

1/0
(1: Có; 0: Chưa có)

d Quản lý Thi đua - Khen th ưởng 0
1/0

(1: Có; 0: Chưa có)
đ Các ứng dụng khác, nêu rõ tên ứng dụng

4.2 Ứng dụng chuyên ngành Cung cấp danh sách
các ứng dụng

chuyên ngành tại
Bảng PL3.A.1



5 Hệ thống thông tin một cửa điện tử
Ghi chú: Hệ thống thông tin một cửa điện tử
(sau đây gọi tắt l à Hệ thống thông tin một
cửa điện tử) là hệ thống thông tin nội bộ có
chức năng hỗ trợ việc tiếp nhận, giải quyết,
theo dõi tình hình ti ếp nhận, giải quyết, kết
quả giải quyết thủ h ành chính của các cơ
quan, đơn vị trực thuộc; kết nối, tích hợp,
chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý văn bản
để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng; kết
nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc
gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để
đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục
hành chính và cung cấp các dịch vụ công
trực tuyến.

5.1 Cách thức triển khai.
Hiện trạng triển khai Hệ thống thông tin một
cửa điện tử của đơn vị thuộc trường hợp nào
sau đây:
Trường hợp 1: Triển khai theo mô h ình một
hệ thống tập trung, thống nhất (mô h ình client
- server trên nền web hay dạng windows form)

1/0
(1: Có; 0: Không)

1

Trường hợp 2: Phần mềm d ùng chung (một
phần mềm nhưng được cài đặt riêng tại từng
đơn vị) triển khai tất cả các cơ quan hoặc
Phần mềm dùng chung triển khai cho một số
cơ quan và một số cơ quan có phần mềm
dùng riêng, nhưng tất cả các phần mềm này
đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau, dữ liệu
được đồng bộ hóa

1/0
(1: Có; 0: Không)

Trường hợp 3: Phần mềm riêng lẻ (nhiều ứng
dụng khác nhau của các nhà phát triển khác
nhau) và các phần mềm này chưa kết hết nối
với nhau

1/0
(1: Có; 0: Không)

5.2 Quy mô triển khai
Tổng số thủ tục h ành chính đã được đưa vào
Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Thủ tục 166

Tỷ lệ % 100
Tỷ lệ thủ tục h ành chính đã được đưa vào Hệ
thống thông tin một cửa điện tử để xử lý hồ
sơ qua mạng giữa các CQNN của tỉnh

% 100

5.3 Việc kết nối giữa Hệ thống thông tin một cửa
điện tử với các hệ thống khác
Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu hệ thống
quản lý văn bản để xử lý hồ s ơ trên môi
trường mạng

1/0
(1: Đã kết nối; 0:

Chưa kết nối)

0

Kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công
quốc gia để chia sẻ thông tin về t ình hình giải
quyết thủ tục h ành chính, thành ph ần hồ sơ đã
được xác thực và kết quả giải quyết thủ tục
hành chính đã được số hóa

1/0
(1: Đã kết nối; 0:

Chưa kết nối)

0



Kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công cấp
bộ

1/0
(1: Đã kết nối; 0:

Chưa kết nối)

0

Kết nối với C ơ sở dữ liệu quốc gia về đăng
ký doanh nghiệp để hỗ trợ xác thực thông tin
doanh nghiệp

1/0
(1: Đã kết nối; 0:

Chưa kết nối)

0

Kết nối với Cổng thanh toán tập trung của
quốc gia hoặc các hệ thống thanh toán trực
tuyến hợp pháp khác để hỗ trợ việc nộp,
thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí

1/0
(1: Đã kết nối; 0:

Chưa kết nối)

0

Kết nối với với hệ thống thông tin của Tổng
công ty bưu điện Việt Nam (VNPost) phục vụ
triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg

1/0
(1: Đã kết nối; 0:

Chưa kết nối)

1

5.4 Hiệu quả sử dụng trong năm
Quý cơ quan sử dụng Hệ thống thông tin một
cửa điện tử như thế nào:
Chỉ sử dụng tại bộ phận tiếp nhận v à trả kết
quả

1/0
(1: Có; 0: Không)

Lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn tham

gia giải quyết hồ sơ trên hệ thống
1/0

(1: Có; 0: Không)
1

Tổng số hồ s ơ tiếp nhận qua Hệ thống thông
tin một cửa điện tử của quý cơ quan

Hồ sơ

Tổng số hồ s ơ được giải quyết đúng hạn Hồ sơ
Tỷ lệ %

6 Họp qua truyền h ình
6.1 Hệ thống hội nghị truyền h ình

Quý cơ quan có Hệ thống hội nghị truyền
hình không

1/0
(1: Có; 0: Không)

1
6.2 Họp qua truyền h ình giữa UBND tỉnh với

CQNN cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND
cấp xã
Tổng số cuộc họp giữa quý c ơ quan với
UBND tỉnh và với các cơ quan khác trong quý

cuộc họp 0
Tổng số cuộc họp qua truyền h ình (theo mọi
hình thức: trên Hệ thống hội nghị truyền h ình,

Web Conferencing, Video Confenence,...)
của CQCP trong quý

cuộc họp 0



MỤC 4. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Số liệu Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5)

I Thông tin v ề Website/Portal của đ ơn vị
1 Website/Portal c ủa đơn v ị có công khai

thông tin đ ầy đủ theo quy định tại Nghị
định số 43/2011/NĐ-CP ng ày 13/6/2011
của Chính phủ không

1/0
(1: có; 0:

không)

1

2 Số lượng truy cập trong quý (theo công cụ
đếm số lần truy cập)

lần 342.628

II Số lượng tin, b ài, văn b ản đăng tải l ên
Website/Portal c ủa đ ơn vị trong quý

364

1 Tin t ức, sự kiện: các tin, b ài về hoạt động,
các vấn đề liên quan thu ộc phạm vi quản
lý nhà n ước của cơ quan

tin/bài 9

2 Thông tin ch ỉ đạo, điều hành
a Ý kiến chỉ đạo điều h ành của Ủy ban nhân

dân tỉnh, th ành ph ố
tin/bài

b Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến
nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân

tin/bài 2

c Thông tin khen thư ởng, xử phạt đối với tổ
chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực quản lý nh à nước của cơ quan

tin/bài

d Lịch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành ph ố (đăng tải theo tuần)

lần

3 Thông tin tuyên truy ền, phổ biến, h ướng
dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách

a Tuyên truy ền, phổ biến, h ướng dẫn việc
thực hiện pháp luật nói chung

tin/bài 345

b Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý nh à nước của cơ
quan

tin/bài

4 Chiến lược, định h ướng, quy hoạch, kế
hoạch phát triển

a Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát
triển ngành, l ĩnh vực tại tỉnh, th ành ph ố

tin/bài

b Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự
án mời gọi vốn đầu t ư

tin/bài

c Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

tin/bài

b Quy hoạch, kế hoạch v à hoạt động khai
thác tài nguyên thiên nhiên

tin/bài

e Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải tin/bài

TT Nội dung chỉ ti êu Đơn vị tính Phần khai báo số liệu báo cáo



5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
chuyên ngành và văn b ản quản lý hành
chính có liên quan

văn bản

6 Công báo điện tử bản
7 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

a Đăng tải danh sách văn bản quy phạm
pháp luật, chủ tr ương chính sách c ần xin ý
kiến

văn bản 5

b Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân ý kiến
8 Thông tin báo cáo th ống kê tin/bài 3
9 Thông tin v ề chương tr ình nghiên c ứu, đề

tài khoa h ọc
chương

trình/đề tài
10 Thông tin v ề dự án, hạng mục đầu t ư, đấu

thầu, mua sắm công
tin/bài

...
Tổng số



MỤC 4. CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Số liệu Ghi chú
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Thông tin v ề thủ tục hành chính và c ổng dịch vụ công

1,1 Tổng số thủ tục h ành chính c ủa đơn vị: thủ tục 166
Trong đó: S ố lượng thủ tục h ành chính có nhu c ầu sử dụng
dữ liệu từ CSDL đăng ký doanh nghiệp: thủ tục

1,2 Đơn v ị có Trang dịch vụ công không?
1/0

(1: Có; 0:
Không)

1

Nếu có:
- Địa chỉ Trang dịch vụ công của đ ơn vị: địa chỉ URL http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/
- Tổng số DVCTT đ ã kết nối/tích hợp l ên Cổng dịch vụ
công c ủa tỉnh: dịch vụ 166

- Trang d ịch vụ công của đ ơn vị có cung cấp giao diện
mobile cho các thi ết bị di động không?

1/0
(1: Có; 0:

Không)
1

- Trang d ịch vụ công của đ ơn vị có công khai mức độ h ài

lòng c ủa ng ười dân khi sử dụng DVCTT không?

1/0
(1: Có; 0:

Không)
1

2 Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: dịch vụ 130
3 Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3:

 -  Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: dịch vụ 17
- Tổng số hồ sơ đã được tiếp nh ận, giải quyết trực tuyến

(hồ sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 3 trong năm: hồ sơ 1141

- Tổng số DVCTT mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuy ến
trong năm: dịch vụ 4

- Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 3 vẫn được
ngư ời dân, doanh nghi ệp gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không
trực tuyến) từ trong năm:

hồ sơ 305

- Tỉ lệ hồ sơ trực tuy ếndo ngư ờidân, doanh nghi ệptự khai
báo:

% 8,9

- Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến do CBCCVC (tại bộ phận một cửa,
trung tâm hành chính công,...) khai báo thay ngư ời dân,
doanh nghi ệp:

% 64,3

- Số lượng DVCTT mức độ 3 có sử dụng chữ ký số, ứng
dụng di động định danh cá nhân (Mobile ID) để xác thực: dịch vụ 0

- Số lượng DVCTT mức độ 3 công khai thời gian xử lý cho
ngư ời dân, doanh nghiệp (cho phép ng ười sử dụng theo d õi,
kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quy ết thủ tục
hành chính và có thông báo tự động cho người sử dụng biết
thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quy ếtthủ tục
hành chính):

dịch vụ 130

- Số lượng DVCTT mức độ 3 có biểu mẫu điện tử tự động
nhập các thông tin mà người dân, doanh nghi ệp(thông tin
được tự động lấy từ thông tin đã khai báo trong lần sử dụng
trước hoặc từ các c ơ sở dữ liệu khác đ ã có)

dịch vụ 130

- Số lượng DVCTT mức độ 3 đã kết nối và sử dụng dữ liệu
từ CSDL đăng ký doanh nghiệp: dịch vụ 0

- Cung c ấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
tại bảng "PL3A.2"

Khai báo chi ti ết các
DVCTT m ức độ 3 vào
bảng " PL3A.2 "

4 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:
- Tổng số DVCTT mức độ 4: dịch vụ 19
- Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuy ến(hồ
sơ trực tuyến) qua các DVCTT mức độ 4 trong năm: hồ sơ 1

- Tổng số DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ s ơ trực tuyến: dịch vụ 1

TT Nội dung/ti êu chí Đơn vị tính Phần khai báo số liệu báo cáo



- Tổng số hồ sơ của các DVCTT mức độ 4 vẫn được ngư ời
dân, doanh nghi ệp gửi xử lý trực tiếp (hồ sơ không trực
tuy ến) từ trong năm:

hồ sơ 1

- Tỉ lệ hồ sơ trực tuy ếndo ngư ờidân, doanh nghi ệptự khai
báo:

% 100

- Tỉ lệ hồ sơ trực tuy ến do CBCC (tại bộ phận một cửa,
trung tâm hành chính công,...) khai báo thay ngư ời dân,
doanh nghi ệp:

% 0

- Số lượng DVCTT mức độ 4 có thanh toán điện tử: dịch vụ 0
- Số lượng DVCTT mức độ 4 có sử dụng chữ ký số, ứng
dụng di động định danh cá nhân (Mobile ID) để xác thực: dịch vụ 0

- Số lượng DVCTT mức độ 4 công khai thời gian xử lý cho
ngư ời dân, doanh nghiệp (cho phép ng ười sử dụng theo d õi,
kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quy ết thủ tục
hành chính và có thông báo tự động cho người sử dụng biết
thông tin về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quy ếtthủ tục
hành chính):

dịch vụ 19

- Số lượng DVCTT mức độ 4 có biểu mẫu điện tử tự động
nhập các thông tin mà người dân, doanh nghi ệp(thông tin
được tự động lấy từ thông tin đã khai báo trong lần sử dụng
trước hoặc lấy từ các c ơ sở dữ liệu khác đ ã có):

dịch vụ 19

- Số lượng DVCTT mức độ 4 đã kết nối và sử dụng dữ liệu
từ CSDL đăng ký doanh nghiệp: dịch vụ 0

- Cung c ấp danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
tại bảng "PL3A.3".

Khai báo chi ti ết các
DVCTT m ức độ 4 vào

bảng " PL3A.3 "

5
Tổng số DVCTT có hỗ trợ h ướng dẫn sử dụng, giải đáp
thắc mắc cho người dân v à doanh nghi ệp: dịch vụ

Trong đó:
- Số lượng DVCTT mức độ 1, 2 có hỗ trợ: dịch vụ 130
- Số lượng DVCTT mức độ 3 có hỗ trợ: dịch vụ 17
-Số lượng DVCTT mức độ 4 có hỗ trợ: dịch vụ 19

6 Sử dụng giao thức https

 - Trang cung c ấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của
đơn v ị có sử dụng giao thức https không?

1/0
(1: Có; 0:

Không)
1



MỤC 6. C Ơ CH Ế, CHÍNH SÁCH V À CÁC QUY Đ ỊNH CHO ỨNG DỤNG CNTT

Số liệu Số, tên, ngày văn b ản và
địa chỉ URLs

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kế hoạch ứng dụng CNTT giai

đoạn 5 năm
1/0

(1: Có; 0: Không)
0

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong
năm báo cáo

1/0
(1: Có; 0: Không)

1 Kế hoạch số 51/KH-STP
ngày 24/10/2018
http://tuphaptuyenquang.go
v.vn/Vanban/201932510726
_4061.pdf

3 Báo cáo m ức độ ho àn thành k ế
hoạch ứng dụng CNTT trong năm
báo cáo

1/0
(1: Có; 0: Không)

0

4 Quy chế đảm bảo an to àn thông
tin trong ho ạt động ứng dụng
CNTT

1/0
(1: Có; 0: Không)

0

5 Quy chế quản lý và sử dụng hệ
thống th ư điện tử công vụ

1/0
(1: Có; 0: Không)

0

6 Quy chế vận h ành và duy trì ho ạt
động cho cổng/trang thông tin
điện tử, trang/cổng dịch vụ công
trực tuyến

1/0
(1: Có; 0: Không)

0

7 Ban hành các văn b ản gắn kết
giữa ứng dụng CNTT với cải cách
hành chính

1/0
(1: Có; 0: Không)

1 Quyết định số 19/QĐ-STP
ngày 25/01/2019
http://tuphaptuyenquang.go
v.vn/DetailView/3933/40/27/
Quyet-dinh-so-19/QD-STP-
ngay-25/01/2019-cua-So-
Tu-phap-Tuyen-Quang.html

8 Các báo cáo v ề ứng dụng CNTT
và phát tri ển chính phủ điện tử

1/0
(1: Có; 0: Không)

0

9 Các văn bản khác li ên quan đến
ứng dụng CNTT

1/0
(1: Có; 0: Không)

0

TT Tiêu chí Đơn vị tính
Phần khai báo số liệu



TT Nội dung/ti êu chí ĐVT Số liệu
1 Nhân lực cho ứng dụng CNTT

1.1 - T ổng số CBCCVC chuyên trách CNTT c ủa đơn
vị

người 1

- T ỷ lệ/tổng số CBCCVC % 3,02
- T ổng số CBCCVC phụ trách CNTT của đ ơn v ị người 1

- T ỷ lệ/tổng số CBCCVC % 3,02
1.2 Trình độ chuyên môn nghi ệp vụ của CBCCVC

chuyên trách/ph ụ trách CNTT, ATTT (văn bằng
trong l ĩnh vực CNTT):
Tiến sỹ: người 0
Th ạc sỹ người 0
Cao đẳng người 0
Đại học: người 1
Trung cấp: người 0
Khác người 0
Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về An to àn bảo
mật (CISSP, Security+, CISA, CISM…):

người 0

Số lượng CBCCVC có các chứng chỉ về Quản trị
mạng (MCSE, MCSA, CCNA, CCNP…):

người 0

Số lượng CBCCVC có chứng chỉ về Quản trị c ơ
sở dữ liệu (MCDBA, OCA, OCM, OCP…):

người 0

1.3 Kỹ năng ứng dụng CNTT các CBCCVC trong
đơn vị
 - T ỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng máy
tính để xử lý công việc:

% 100

 - T ỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng internet
để xử lý công việc:

% 100

2 Đào t ạo về CNTT
2.1 Đào t ạo về CNTT cho CBCCVC chuy ên

trách/ph ụ trách CNTT của đ ơn v ị
 - Số lượng CBCCVC chuyên trách/ph ụ trách
CNTT đư ợc đào tạo về CNTT trong năm

người 0

 - T ỷ lệ được đào tạo (so với tổng số CBCCVC
của đơn v ị)

% 0

2.2 Đào t ạo về CNTT cho CBCCVC của đ ơn v ị
 - Số lượng CBCCVC (không tính số l ượng đã kê
khai t ại mục 2.1) được đào tạo về CNTT trong
năm

người 43

- T ỉ lệ % 100

MỤC 7.  NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT



Ứng dụng do Bộchuyên ngành xâydựng Ứng dụng do tỉnhxây dựng Tại CQNN cấp
tỉnh Toàn tỉnh

1 Phần mềm Quản lýlý lịch tư pháp Sở Tư pháp x x 1
2 Phần mềm quản lýhợp đồng và dữliệu ngăn chặnUCHI Phòng Công chứngsố 1 x x 1
3 Cơ sở dữ liệu quốcgia về văn bảnpháp lu ật của tỉnhTuyên Quang Sở Tư pháp x x 1
4 Hệ thống quản lývụ việc trợ giúppháp lý Trung tâm Trợgiúp pháp lý nhànước x x 1
5 Phần mềm Hộ tịch Sở Tư pháp, PhòngTư pháp các huyện,thành ph ố; UBNDcác xã, thị trấn x x 1

Bảng 3A.1  DANH SÁCH CÁC ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kết nối, chia sẻ dữ liệu
với các hệ thống thông

tin khác(Có: 1/ Không: 0)TT Tênứng dụng Cơ quan chủ trì

Cơ quan xây dựng ứng dụngĐánh dấu [x] vào ô phù hợp Quy mô sử dụngĐánh dấu [x] vào ô phù hợp



Số lượng
UBND (cấp
huyện hoặc
cấp xã) đã

triển khai, sử
dụng

Tỷ lệ UBND
(cấp huyện
hoặc cấp

xã) đã triển
khai, sử

dụng

DV do Bộ
chuyên

ngành cung
cấp, tỉnh chỉ

sử dụng
( Đánh dấu

[x] )

Số lượng hồ
sơ trực

tuyến đã
giải quyết
trong năm

Tổng số hồ sơ
đã tiếp nhận
dưới cả hình

thức trực
tuyến và

không
trực tuyến
trong năm

trên toàn tỉnh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A

1 Chứng thực Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

2 Chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do c ơ quan, t ổ chức có thẩm
quy ền của cơ quan nư ớc ngoài, cơ quan, t ổ chức có thẩm quyền của Việt Nam
liên kết với c ơ quan, t ổ chức có thẩm quyền của n ước ngoài cấp hoặc chứng
nhận

http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

3 Công ch ứng Thủ tục chấm dứt tập sự h ành ngh ề công chứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

4 Công ch ứng Thủ tục đăng ký tập sự h ành ngh ề công chứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 1 1 0

5 Công ch ứng Thủ tục đăng ký tập sự lại h ành ngh ề công chứng sau khi chấm dứt tập sự h ành

ngh ề công chứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

6 Công ch ứng
Thủ tục Thay đổi n ơi tập sự hành ngh ề công chứng từ tổ chức h ành ngh ề công
chứng này sang t ổ chức h ành ngh ề công chứng khác trong c ùng m ột tỉnh,
thành ph ố trực thuộc Trung ương

http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

7 Công ch ứng Thủ tục chuyển đổi Văn ph òng công ch ứng do một công chứng vi ên thành l ậphttp://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

8 Luật sư Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức h ành ngh ề luật s ư http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 1 1 0

9 Đấu giá tài sản Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá vi ên, thay đ ổi, bổ sung danh sách đấu giá
viên

http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

10
Phổ biến, giáo dục

pháp lu ật Thủ tục Công nhận báo cáo vi ên pháp lu ật http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

11 Quốc tịch Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

12 Quốc tịch Thủ tục cấp Giấy xác nhận l à ngư ời gốc Việt Nam http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

13 Quốc tịch Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

14 Quốc tịch Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

15 Hộ tịch Cấp bản sao trích lục hộ tịch http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 5 5 0

16 Lý lịch tư pháp

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch t ư pháp cho cơ quan nhà nư ớc, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - x ã hội (đối t ượng l à công dân Vi ệt Nam, người n ước ngoài
đang cư trú ở Việt Nam) http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CQNN CẤP TỈNH

Ghi chú:
- Trường hợp không khai báo thông tin về số l ượng hồ sơ tại cột (8), (9) t ương ứng với mỗi dịch vụ khai báo đ ược hiểu l à không có hồ sơ phát sinh qua DVCTT.
- Cột (5) và cột (6) chỉ d ành cho khai báo đối với các DVCTT được thực hiện tại UBND cấp huyện v à cấp xã.

- Tỷ lệ tại cột (6) l à kết quả của cột (5) chia cho Tổng số UBND (cấp huyện hoặc cấp x ã) tương ứng với mỗi dịch vụ.
- Cột (7): đánh dấu "X" nếu DVCTT do Bộ chuyên ngành cung cấp, tỉnh chỉ triển khai sử dụng.

TT Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ

Quy mô triển khai, sử dụng Hiệu quả sử dụng
Dịch vụ có

sử dụng
được chữ

ký số,
Mobile ID

để xác thực
không

(Có: 1/
Không: 0 )

Ghi chú

Bảng 3A.2: DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 CỦA C Ơ QUAN, ĐƠN VỊ



17 Lý lịch tư pháp
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch t ư pháp cho cơ quan ti ến h ành tố tụng (đối t ượng l à

công dân Vi ệt Nam, người n ước ngoài đang cư trú t ại Việt Nam) http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

18 Lý lịch tư pháp
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch t ư pháp cho công dân Vi ệt Nam, người n ước ngoài
đang cư trú t ại Việt Nam http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn x 1133 1133 0



Số lượng
UBND (cấp
huyện hoặc
cấp xã) đã

triển khai, sử
dụng

Tỷ lệ UBND
(cấp huyện
hoặc cấp

xã) đã triển
khai, sử

dụng

DV do Bộ
chuyên
ngành

cung cấp,
tỉnh chỉ sử

dụng
( Đánh dấu

[x] )

Số lượng hồ
sơ trực

tuyến đã
giải quyết
trong năm

Tổng số hồ sơ
đã tiếp nhận
dưới cả hình

thức trực
tuyến và

không
trực tuyến
trong năm

trên toàn tỉnh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A

1 Công ch ứng Thay đổi công chứng vi ên hướng dẫn tập sự trong tr ường hợp ng ười tập sự đề
nghị thay đổi http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

2 Công ch ứng Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn ph òng công ch ứng (trường hợp tự chấm dứt) http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

3 Công ch ứng Thủ tục chuyển nh ượng Văn ph òng công ch ứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

4 Công ch ứng Thủ tục đăng ký hoạt động Văn ph òng công ch ứng hợp nhất http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

5 Công ch ứng
Thủ tục đăng ký tập sự h ành ngh ề công chứng tr ường hợp ng ười tập sự thay đổi
nơi tập sự sang tổ chức h ành ngh ề công chứng tại tỉnh, th ành ph ố trực thuộc
Trung ương khác

http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

6 Công ch ứng Thủ tục hợp nhất Văn ph òng công ch ứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

7 Công ch ứng Thủ tục sáp nhập Văn ph òng công ch ứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

8 Công ch ứng Thủ tục th ành l ập Văn ph òng công ch ứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 1 1 0

9 Công ch ứng Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn ph òng công ch ứng đ ược
chuyển nhượng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

10 Công ch ứng Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn ph òng công ch ứng nhận
sáp nhập

http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

11 Công ch ứng Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng vi ên http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

12 Công ch ứng Thủ tục đăng ký h ành ngh ề và cấp Thẻ công chứng vi ên http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

13 Công ch ứng Thủ tục đăng ký hoạt động Văn ph òng công ch ứng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

14 Trợ giúp pháp lý Thủ tục Cấp lại Thẻ cộng tác vi ên trợ giúp pháp lý
http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

15 Trợ giúp pháp lý Thủ tục Công nhận v à cấp thẻ Cộng tác vi ên trợ giúp pháp lý
http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

16 Trợ giúp pháp lý Thủ tục thay thế trợ giúp vi ên, lu ật sư tham gia t ố tụng http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

17 Tư vấn pháp luật Thủ tục Cấp lại thẻ t ư vấn vi ên pháp lu ật http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

18 Tư vấn pháp luật Thủ tục Cấp thẻ t ư vấn vi ên pháp lu ật http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI CQNN CẤP TỈNH

Ghi chú:
- Không bao gồm các DVCTT mức độ 3 đã kê khai ở trên.

- Trường hợp không khai báo thông tin về số l ượng hồ sơ tại cột (8), (9) t ương ứng với mỗi dịch vụ khai báo đ ược hiểu l à không có hồ sơ phát sinh qua DVCTT.
- Cột (5) và cột (6) chỉ d ành cho khai báo đối với các DVCTT được thực hiện tại UBND cấp huyện v à cấp xã.

- Tỷ lệ tại cột (6) l à kết quả của cột (5) chia cho Tổng số UBND (cấp huyện hoặc cấp x ã) tương ứng với mỗi dịch vụ.
- Cột (7): đánh dấu "X" nếu DVCTT do Bộ chuyên ngành cung cấp, tỉnh chỉ triển khai sử dụng.

TT Nhóm dịch vụ Tên dịch vụ Địa chỉ đăng tải dịch vụ

Quy mô triển khai, sử dụng Hiệu quả sử dụng

Hình thức thanh toán
(Ghi rõ: Chuyển

khoản, thẻ, h ình thức
khác nếu có )

Dịch vụ có sử
dụng được chữ
ký số, Mobile

ID để xác thực
không

(Có: 1/ Không:
0 )
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19 Tư vấn pháp luật Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm t ư vấn pháp luật http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn 0


