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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực điện 

tử bản sao từ bản chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 2 Văn bản số 3826/UBND-

THCBKS ngày 19/9/2022 về việc báo cáo tình hình triển khai các chỉ số ban 

hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công 

theo thời gian thực trên môi trường điện tử; Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết 

quả triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản 

chính trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2022 (số liệu từ ngày 01/01/2022 

đến ngày 20/09/2022), như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 22/9/2020 của Chính phủ về 

việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 65/KH-

UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Sở Tư pháp đã ban hành Kế 

hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 29 tháng 4 năm 

2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy 

mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang (ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-STP ngày 

24/5/2021) và tổ chức triển khai thực hiện.  

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3947/UBND-

NC ngày 27/9/2022 về việc đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử 

từ bản chính. Ban hành 05 văn bản1 triển khai, hướng dẫn UBND cấp huyện 

                                        
1 Gồm: (1) Văn bản số 839/STP-BT&HCTP ngày 22/9/2020 về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản  

chính; (2) Văn bản số 722/STP-BT&HCTP ngày 09/7/2021 về việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản  
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triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính và 

tuyên truyền các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh vận động, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử bản sao 

từ bản chính. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

chứng thực điện tử bản sao từ bản chính cho 100% công chức Phòng Tư pháp; 

Lãnh đạo, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà 

soát, hướng dẫn công chức công chức Phòng Tư pháp; Lãnh đạo, công chức Tư 

pháp - Hộ tịch cấp xã đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và 

thực hiện phân quyền thực hiện chứng thực điện tử bản sao từ bản chính theo 

quy định; Rà soát, đôn đốc UBND các huyện, thành phố bố trí trang thiết bị đảm 

bảo cho Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện 

cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ triển khai cung cấp dịch vụ 

chứng thực điện tử bản sao từ bản chính 

- Lãnh đạo, công chức tại 07/07 Phòng Tư pháp huyện, thành phố và 

138/138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tài khoản và được 

phân quyền thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia. 

- 07/07 Phòng Tư pháp huyện, thành phố và 138/138 xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh đã được cấp chữ ký số phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực 

điện tử bản sao từ bản chính (gồm: chữ ký số của Lãnh đạo thực hiện quyền ký 

bản sao và chữ ký số của đơn vị thực hiện quyền đóng dấu bản sao). 

- 06/07 Phòng Tư pháp huyện, thành phố và 93/138 xã, phường, thị trấn đã 

được trang bị máy scan phục vụ cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ 

bản chính; còn 01/07 Phòng Tư pháp (Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương) và 

45/138 xã, thị trấn2 chưa được trang bị máy scan để phục vụ cung cấp dịch vụ 

chứng thực điện tử bản sao từ bản chính. Đối với các đơn vị chưa được trang bị 

máy scan, Sở Tư pháp đã hướng dẫn công chức được giao nhiệm vụ thực hiện 

dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính sử dụng các thiết bị khác như 

điện thoại thông minh, máy ảnh… để chuyển đổi tài liệu, văn bản cần chứng 

thực điện tử từ bản giấy sang bản điện tử để thực hiện chứng thực điện tử. 

                                                                                                                          
chính; (3) Văn bản số 620/STP-VP ngày 24/5/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của 

Chính phủ thuộc lĩnh vực tư pháp; (4) Văn bản số 999/STP-VP ngày 08/9/2021 về việc nâng cao tỷ lệ  cung  cấp  

dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; (5) Văn bản số 1031/STP-VP ngày 23/08/2022 về việc tăng 

cường thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 
2 Gồm: 31/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương; 14/24 xã trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 
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(Chi tiết tại biểu số liệu gửi kèm theo) 

2. Kết quả thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu chứng thực điện tử 

bản sao từ bản chính 

Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 20/09/2022, Phòng Tư pháp, UBND các 

xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện chứng thực điện 

tử bản sao từ bản chính đối với 471 hồ sơ, cụ thể: 

2.1. Thành phố Tuyên Quang:  

- Phòng Tư pháp: không phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử; 

- 04/15 xã, phường (26,67%) có phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử 

với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 36/36 hồ sơ. 

2.2. Huyện Yên Sơn: 

- Phòng Tư pháp: không phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử; 

- 01/28 xã, thị trấn (đạt 3,57%) có phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện 

tử với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 01/01 hồ sơ. 

2.3. Huyện Sơn Dương: 

- Phòng Tư pháp: tiếp nhận và giải quyết 02/02 hồ sơ yêu cầu chứng thực 

điện tử; 

- 01/31 xã, thị trấn (đạt 3,23%) có phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện 

tử với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 01/01 hồ sơ. 

2.4. Huyện Hàm Yên: 

- Phòng Tư pháp: tiếp nhận và giải quyết 18/18 hồ sơ yêu cầu chứng thực 

điện tử; 

- 07/18 xã, thị trấn (đạt 38,89%) có phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực 

điện tử với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 61/61 hồ sơ. 

2.5. Huyện Chiêm Hóa: 

- Phòng Tư pháp: tiếp nhận và giải quyết 54/54 hồ sơ yêu cầu chứng thực 

điện tử; 

- 28/28 xã, thị trấn không phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử; 

2.6. Huyện Na Hang: 

- Phòng Tư pháp: tiếp nhận và giải quyết 03/03 hồ sơ yêu cầu chứng thực 

điện tử; 
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- 03/12 xã, thị trấn (đạt 25%) có phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử 

với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 73/73 hồ sơ. 

2.7. Huyện Lâm Bình: 

- Phòng Tư pháp: tiếp nhận và giải quyết 53/53 hồ sơ yêu cầu chứng thực 

điện tử; 

- 07/10 xã, thị trấn (đạt 70%) có phát sinh hồ sơ yêu cầu chứng thực điện tử 

với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 169/169 hồ sơ. 

(Chi tiết tại Biểu số liệu gửi kèm theo) 

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Một số tài khoản của công chức UBND cấp xã đã được phân quyền thực 

hiện dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia (từ năm 2020); tuy nhiên do không thường xuyên sử dụng nên một số 

tài khoản đã quên mật khẩu đăng nhập, số điện thoại được sử dụng để đăng ký 

tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã bị thu hồi do đó không lấy lại 

được mật khẩu, không cấp được tài khoản mới cho công chức. 

2. Còn 01/07 Phòng Tư pháp (Phòng Tư pháp huyện Sơn Dương) và 

45/138 xã, thị trấn (31/31 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương; 14/24 xã 

trên địa bàn huyện Chiêm Hóa) chưa được trang bị máy scan để phục vụ cung 

cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính. 

3. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh còn thấp; đa số 

dịch vụ công trực tuyến hiện nay còn chưa có yêu cầu bắt buộc việc nộp các hồ 

sơ, giấy tờ có liên quan là bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính dẫn đến 

số lượng hồ sơ yêu cầu thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản 

chính còn thấp. 

4. Thời gian đồng bộ hồ sơ, trả kết quả giải quyết dịch vụ chứng thực bản 

sao điện tử từ bản chính (gửi kết quả vào địa chỉ gmail; tài khoản của công dân 

trên cổng dịch vụ công quốc gia) của hệ thống còn chậm, có trường hợp phải 

sang ngày hôm sau mới có kết quả giải quyết trong khi công chức đã giải quyết 

ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện 

tử bản sao từ bản chính trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, 

như sau: 



5 
 

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3947/UBND-NC 

ngày 27/9/2022 về việc đẩy mạnh việc thực hiện chứng thực bản sao từ bản 

chính. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao 

động và các tầng lớp nhận dân biết về tiện ích, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ 

chứng thực điện tử bản sao từ bản chính trong việc giải quyết các giao dịch với 

cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử. 

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương trang bị  máy 

Scan cho Phòng Tư pháp huyện. Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương và huyện 

Chiêm Hoá trang bị đầy đủ máy Scan tốc độ cao cho 100% UBND cấp xã. 

UBND huyện, thành phố trang bị đầy đủ máy tính, bảo đảm mỗi công chức tư 

pháp- hộ tịch cấp xã phải có 01 máy tính có khả năng truy cập Internet tốt; chỉ 

đạo UBND cấp xã  rà soát đường truyền Internet để nâng cấp bảo đảm hoạt động 

ổn định, truy cập nhanh, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác chứng thực 

điện tử. 

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát hồ sơ yêu cầu giải quyết các dịch vụ 

công trực tuyến, trong đó tăng cường yêu cầu việc sử dụng các giấy tờ đã được 

chứng thực điện tử bản sao từ bản chính. 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng Tư pháp huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị, thuộc Sở; 

- Website STP; 

- Lưu: VT, VP.KXThành. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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