
Nhận xét tình hình sử dụng phần mềm 

 quản lý văn bản điều hành, dịch vụ công trực tuyến tháng 7 

 

1. Phần mềm quản lý văn bản điều hành:  

Trong tháng 7 còn 01 xã của huyện Giao Thủy 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 7: 26.971 hồ sơ, Số hồ sơ tiếp nhận qua mạng: 

3.718 hồ sơ. Số hồ sơ tiếp nhận qua mạng (hồ sơ mức độ 3,4) của các đơn vị trong 

tỉnh chiếm tỷ lệ 13.8%/tháng. 

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

Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Ý Yên, huyện Trực Ninh, UBND 

thành phố 

- 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 Xây dựng: 4.1%, Sở Y tế: 7.3%, 

các huyện gồm: Hải Hậu: 8.8%,  

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

tỉnh tháng 7 có 823 hồ sơ thanh toán trực tuyến, tổng số tiền: 74.692.000đ.  

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

nguyên và Môi trường trong tháng 7 tổng số tiền: 1.886.326.966đ . Trong tháng 6 

còn lại 03 văn phòng đăng ký đất đai của 2 huyện không phát sinh hồ sơ thanh toán 

nghĩa vụ thuế trực tuyến: Huyện Giao Thuỷ; Huyện  Xuân Trường - Chi cục Thuế 

khu vực Xuân Thủy; huyện Nam Trực – Chi cục Thuế khu vực Nam Định 
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