
Nhận xét tình hình sử dụng phần mềm 

 quản lý văn bản điều hành, dịch vụ công trực tuyến tháng 8 

 

1. Phần mềm quản lý văn bản điều hành:  

Trong tháng 8 còn 01 xã của huyện Nam Trực và 01 xã của huyện Hải Hậu 

theo thống kê trên phần mềm trong tháng không phát sinh văn bản đi. 

2. Cổng dịch vụ công trực tuyến: 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận tháng 8: 25.717 hồ sơ, Số hồ sơ tiếp nhận qua 

mạng: 4.172 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận qua mạng (hồ sơ mức độ 3,4) của các đơn 

vị trong tỉnh chiếm tỷ lệ 16.2%/tháng. 

- Đơn vị có nhiều hồ sơ tiếp nhận qua mạng trong tháng: Sở Công thương 

(99%), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (78%), Sở Nội vụ (90%), Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội (71%), huyện Ý Yên (61%), huyện Trực Ninh (68%), 

UBND thành phố(59%). 

- Đơn vị có ít hồ sơ tiếp nhận qua mạng (hs mức 3,4) trong tháng: Sở Tài 

nguyên và Môi trường (0.1%), Sở Tư pháp 0%, Sở Giao thông vận tải (6.7%), Sở 

Xây dựng (8%), Sở Y tế ( 8.5%), các huyện gồm: Hải Hậu: 7.3%, Vụ Bản (1.1%), 

 Xuân Trường (6%), Giao Thủy (9.7%). 

- Thanh toán phí lệ phí bằng hình thức thanh toán trực tuyến trên DVC của 

tỉnh tháng 8 có 909 hồ sơ thanh toán trực tuyến, tổng số tiền: 46.224.000đ. Trong đó 

 Cấp sở gồm: Sở Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (3 hồ sơ), Sở Khoa học và 

Công nghệ (6 hồ sơ), Sở Công thương (5 hồ sơ), Sở Xây dựng (11 hồ sơ), Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (2 hồ sơ). Còn lại các sở, ngành khác không có hồ 

sơ thu phí trực tuyến.  

Cấp huyện gồm: Thành phố (97 hồ sơ), Mỹ Lộc (25 hồ sơ), Giao Thủy (32 hồ 

sơ), Nam Trực (18 hồ sơ); Vụ Bản (3 hồ sơ); Ý Yên (2 hồ sơ), Nghĩa Hưng (1 hồ 

sơ). Còn lại các huyện khác không có hồ sơ thu phí trực tuyến 

Cấp xã: Đơn vị có 05 hồ sơ thanh toán trực tuyến trở lên, Thành phố 16/25 

phường, xã, Huyện Mỹ Lộc 5/11 xã, thị trấn, UBND huyện Vụ Bản 7/18 xã, thị 

trấn, Trực Ninh 3/21 xã, thị trấn, Nghĩa Hưng 1/24 xã, thị trấn. 

- Thanh toán nghĩa vụ thuế trực tuyến trong lĩnh vực đất đai thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường trong tháng 8 tổng số tiền: 1.571.250.156đ . Trong tháng 8 

còn lại 01 văn phòng đăng ký đất đai của 01 huyện không phát sinh hồ sơ thanh 

toán nghĩa vụ thuế trực tuyến: huyện Nam Trực – Chi cục Thuế khu vực Nam Định 
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