ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1424 /UBND-VH&TT

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 05 năm 2022

V/v cung cấp số liệu triển khai các
ứng dụng CNTT xây dựng chính
quyền điện tử (Tháng 04/2022)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo về
việc cung cấp số liệu kết quả ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử định
kỳ, UBND thành phố cung cấp thông tin số liệu CNTT Tháng 04/2022 cụ thể như
sau:
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị: UBND thành phố Vĩnh Yên.
2. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 125
II. NỘI DUNG CUNG CẤP SỐ LIỆU
1. Về ứng dụng Phần mềm quản lý văn bản và điều hành
a) Văn bản đến:
Tổng số văn bản đến: 1662 trong đó, đã cập nhật trên phần mềm: 1662
b) Văn bản đi:
Tổng số văn bản đi cập nhật trên phần mềm: 832, trong đó:
- Số văn bản đi khi phát hành nhưng không có phiên bản chỉnh sửa: 05
- Tổng số văn bản đi khi phát hành có phiên bản chỉnh sửa: 827
c) Văn bản đi có ký số:
Tổng số văn bản đi có ký số: 827, trong đó:
- Số văn bản đi có ký số nhưng không có phiên bản chỉnh sửa phát hành trên
phần mềm: 0
- Số văn bản đi có ký số, có phiên bản chỉnh sửa phát hành trên phần mềm: 827
(Chi tiết tại biểu đính kèm)
2. Về ứng dụng Thư điện tử công vụ
- Số lượng hộp thư điện tử công vụ cấp cho cán bộ, công chức: 370 (bao gồm
cả xã, phường)
- Số lượng hộp thư điện tử công vụ thường xuyên sử dụng trong tháng (tối
thiểu 04 lần truy cập/01 tháng): 20%
- Số lượng hộp thư điện tử đề nghị thu hồi: 0

3. Về Phần mềm một cửa điện tử
- UBND thành phố đã triển khai Phần mềm Một cửa.
- Tổng số hồ sơ nhận, trả kết quả qua Phần mềm Một cửa: Nhận 286, có kết
quả: 238.
(Có biểu chi tiết kèm theo)
4. Về Dịch vụ công trực tuyến
- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: 123
- Tổng số hồ sơ nhận, xử lý, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến: 0
5. Chữ ký số
- Số lượng chữ ký số cơ quan, cá nhân đã được cấp: 94
- Số lượng chữ ký số thường xuyên sử dụng trong tháng (tối thiểu ký 01
lần/tuần): 60
- Số lượng chữ ký đề nghị cấp mới: 01
- Số lượng chữ ký đề nghị thu hồi: 01
- Nhu cầu đăng ký chữ ký số sử dụng Sim PKI trên điện thoại thông minh: 0
6. Về số liệu cập nhật trên Cổng thông tin điện tử thành phần trong tháng
04/2022: Có biểu chi tiết kèm theo
II. ĐÁNH GIÁ
UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND
các xã, phường duy trì, tăng cường thực hiện tốt ứng dụng CNTT, chuyển đổi số,
xây dựng Chính quyền điện tử, cải cách hành chính đảm bảo theo các nội dung chỉ
đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 711/UBND-VX3 ngày 28/01/2022; công văn
số 2297/UBND-VX3 ngày 14/4/2022; Quyết định số 488/QĐ-CT ngày 14/3/2022
của Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, Các PCT;
- CPVP;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, VH&TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh
Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Anh Tân

