
Số liệu Chi tiết làm rõ

(1) (2) (3) (4) (5)

1

- Số lượng CBCC được cấp tài khoản thư điện 
tử chính thức

người 19

- Tỷ lệ CBCC được cấp tài khoản thư điện tử 
chính thức

% 100

2

- Tổng số văn bản đi được trao đổi của UBND 
cấp xã (trừ văn bản mật)

văn bản 1254

 - Tổng số văn bản đi của UBND cấp xã được 
gửi dưới dạng văn bản điện tử song song với văn bản 648

Phần khai báo số liệu báo cáo

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH)

 Hệ thống thư điện tử
Là hệ thống thư điện tử chính thức của cơ quan nhà nước của tỉnh triển khai phục vụ công việc cho 
CBCC, với tên miền haiduong.gov.vn

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Báo cáo thống kê số lượng văn bản 

STT Nội dung chỉ tiêu Đơn vị tính

gửi dưới dạng văn bản điện tử song song với 
bản giấy

văn bản 648

 - Tổng số văn bản đi của  UBND cấp xã được 
gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử, không kèm 
văn bản giấy

văn bản 500

- Tỷ lệ văn bản đi của UBND cấp xã được trao 
đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử  

%

3

 - Tổng số UBND cấp xã được cấp chứng thư 
số

đơn vị 1

- Tổng số người có thẩm quyền ký các văn bản 
của CQNN (CBCC có chức danh lãnh đạo, gọi 
tắt là cán bộ lãnh đạo) được cấp chứng thư số

người 2

- Tỉ lệ cán bộ lãnh đạo được cấp chứng thư số % 40

- Tổng số CBCC (không tính cán bộ lãnh đạo 
nêu trên) được cấp chứng thư số

người 0

- Tỉ lệ CBCC (không tính cán bộ lãnh đạo nêu 
trên) được cấp chứng thư số

% 0

4

Ứng dụng chữ ký số (do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp)

Các ứng dụng đã triển khai
Ghi chú: Các CQNN của tỉnh có thể triển khai nhiều ứng dụng
- Ứng dụng cơ bản là ứng dụng phục vụ chung cho hoạt động quản lý và 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 

vụ công tác quản lý nhà nước riêng của tỉnh.



Số liệu Chi tiết làm rõ

(1) (2) (3) (4) (5)

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

a Quản lý nhân sự
1/0

(1: Có; 0: Không)
0

b Quản lý kế toán - tài chính
1/0

(1: Có; 0: Không)
1

c Quản lý tài sản
1/0

(1: Có; 0: Không)
1

d Quản lý Thi đua - Khen thưởng
1/0

(1: Có; 0: Không)
1

4.2 Các ứng dụng khác, nêu rõ tên ứng dụng
1/0

(1: Có; 0: Không)
1

a Quản lý dữ liệu giảm nghèo và bảo trợ xã hội
b Quản lý trẻ em
c Quản lý người có công
d Quản lý hộ tịch
e ….
5 Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

- Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC được thực 
hiện thông  phần mềm một cửa điện tử 

hồ sơ 1998

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện 
thông qua Hệ thống một cửa điện tử 

% 100
thông qua Hệ thống một cửa điện tử 

% 100

6

Tổng số văn bản, hồ sơ công việc hồ sơ 0
Tổng số văn bản, hồ sơ công việc dược xử lý 
trên môi trường mạng

hồ sơ 0

Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi 
trường mạng

%
0

Chủ tịch

Phạm Văn An

Hiện trạng về xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Hà Kỳ, ngày 31 tháng 12 năm 2021
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ


