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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

     Hưng Yên, ngày     tháng 9 năm 2021 

 
BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng và thực hiện Chính quyền điện tử  

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quý III năm 2021 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 1053/SNV-

CCHCVTLT ngày 31/8/2021 về việc báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh 

Hưng Yên quý III năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo nội dung 

xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Trong quý III năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch và 

văn bản chị đạo điều hành, cụ thể: 

- Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23/7/2021 về việc triển khai cung cấp 

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyế mức độ 4 của 

các cơ quan nhà nước tỉnh hưng yên năm 2021; 

- Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 về Ban hành mã định 

danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng yên phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với cán bộ, ngành, địa phương; 

2. Trong quý III, Sở Thông tin và Truyền thông có các văn bản chỉ đạo, 

văn bản tham mưu UBND tỉnh; các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền số, cụ thể 

như sau: 

- Công văn số 987/STTTT-BCVTCNTT ngày 08/9/2021 về việc đảm bảo 

chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông, đáp ứng dậy học trực tuyến, đào tạo từ 

xa năm học 2021-2022. 

- Tờ trình số 878/TTr-STTTT ngày 11/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực 

an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 
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- Tờ trình số 877/TTr-STTTT ngày 11/8/2021 về việc Quyết định ban 

hành Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh Hưng Yên; 

- Tờ trình số 806/TTr-STTTT ngày 27/7/2021 về việc Ban hành quyết 

định mã định danh điện tử tỉnh Hưng Yên; 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Ứng dụng CNTT của tỉnh. 

1.1 Hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo đường truyền trong việc cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến:  

Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II (mạng WAN của tỉnh); 

mạng nội bộ, bị thiết bị bảo mật, tường lửa, các đường truyền kết nối Internet 

băng thông rộng của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã hoạt động ổn định, 

tốc độ truyền dữ liệu được đảm bảo đã phát huy hiệu quả việc kết nối các hệ 

thống thông tin dùng chung của tỉnh như các hệ thống: Quản lý văn bản và điều 

hành, Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, ... để thực hiện các thủ 

tục hành chính, thực hiện quản lý, xử lý công việc và trao đổi thông tin trên môi 

trường mạng. Trục chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh (LGSP) kết nối với 

Trục chia sẻ, tích hợp quốc gia (NGSP) hoạt động ổn định và thực hiện kết nối 

đến các bộ, ngành Trung ương. Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được nâng cấp 

thường xuyên và luôn đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho triển khai các ứng dụng 

công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh, các ứng dụng công nghệ thông tin 

chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

1.2 Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đáp ứng các yêu cầu theo Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được khai thác, sử 

dụng hiệu quả trong trong thời gian qua tại các cơ quan hành chính các cấp trên 

địa bàn tỉnh, được liên thông 4 cấp (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp Trung 

ương) giúp cho công tác công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc được 

thông suốt, nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm. 

1.3 Chữ ký số chuyên dùng 

Đến nay, đã cấp hơn 1.140 chữ ký số chuyên dùng đang hoạt động (do 

Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp) cho: các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã; lãnh đạo, văn thư, kế toán các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã 
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phục vụ ký số văn bản điện tử gửi qua phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành, thực hiện các giao dịch điện tử với các đơn vị tài chính, kho bạc, ngân 

hàng. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên phối hợp với Ban Cơ yếu 

Chính phủ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện cấp mới, khôi phục, thay 

đổi thông tin chứng thư số, chữ ký số. 

1.4 Sử dụng thư điện tử công vụ và cung cấp thông tin trên cổng thông tin 

điện tử và triển khai các ứng dụng chuyên ngành khác 

- Cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã 

được cấp hộp thư điện tử công vụ của tỉnh, ngoài ra một số các cơ quan, tổ chức 

khác có nhu cầu cũng đã được cấp hộp thư điện tử công vụ. Đến nay đã cung 

cấp hơn 10.000 hộp thư công vụ cho các cơ quan, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp, 

tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.  

- Công tác xây dựng nội dung thông tin, cung cấp thông tin trên cổng 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thực hiện 

cung cấp thông tin theo các nội dung quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. 

- Các ứng dụng công nghệ thông tin khác (theo chuyên ngành, ngành dọc) 

do các cơ quan, đơn vị triển khai trước đây tiếp tục được khai thác, sử dụng hiệu 

quả phục vụ công tác chuyên môn. Các ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện 

trong năm 2021 đang được các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước để triển khai. 

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

- Thông tin về các thủ tục hành chính đã được đăng tải đầy đủ trên cổng 

thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Các 

dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp trên hệ thống Một 

cửa điện tử, Cổng dịch vụ công tỉnh, đến nay đã cung cấp 558 dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 972 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Hệ thống Cổng dịch vụ công, Một cửa điện tử của tỉnh hoạt động ổn 

định, đảm bảo cho việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và 

doanh nghiệp. Tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính của người dân và 

doanh nghiệp chủ yếu vẫn là tiếp nhận trực tiếp, việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 

còn hạn chế do người dân và doanh nghiệp chưa tích cực tham gia giao dịch với 

cơ quan nhà nước bằng hình thức trực tuyến. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần 

mềm Một cửa điện tử quý III trên toàn tỉnh là 96.744 hồ sơ, trong đó: 
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+ Tổng số hồ sơ mức độ 2 tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

là 71.151 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ mức độ 3 tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

là 12.847 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ mức độ 4 tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

là 8.302 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ mức độ 3 tiếp nhận trực tuyến là 287 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ mức độ 4 tiếp nhận trực tuyến là 4.157 hồ sơ. 

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 84.558 hồ sơ 

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết quá hạn là 490 hồ sơ 

+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết là 11.696 hồ sơ (trong đó có 3.042 hồ sơ 

đang giải quyết chưa đến hạn, 8.654 hồ sơ đang giải quyết đã quá hạn) 

3. Tình hình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ bưu chính công ích 

a) Trên hệ thống Một cửa điện tử: 

Trong quý, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

của các cấp trên địa bàn tỉnh như sau: 

+ Số TTHC có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ BCCI: 61 

TTHC. 

+ Số hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ BCCI: 848 hồ sơ. 

b) Việc sử dụng dịch vụ BCCI chủ yếu được áp dụng đối với hình thức trả 

kết quả giải quyết TTHC và nhiều hồ sơ trả kết quả không được cập nhật trên hệ 

thống Một cửa điện tử, hình thức tiếp nhận qua dịch vụ BCCI còn hạn chế do 

chưa có cơ chế phối hợp để tiếp nhận hồ sơ giữa cơ quan cung cấp TTHC trên 

địa bàn tỉnh với doanh nghiệp Bưu chính.   

4. Xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

Việc xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Văn phòng UBND tỉnh chủ trì thực hiện. Tuy 

nhiên, đến nay Hệ thống thông tin báo cáo đang được xây dựng và trong năm 
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2021 sẽ đưa vào sử dụng trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh và được kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 

5. Truyên truyền cải cách hành chính. 

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/12/2020 của 

UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 

2021, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây 

dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, đơn 

vị. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện tuyên truyền công tác cải cách 

hành chính, xây dựng chuyên mục, đưa tin bài thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng: Cổng/trang thông tin điện tử, đài truyền thanh huyện, hệ thống 

truyền thanh cấp xã,...; Chủ động tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 

vụ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính; Tổ chức lồng ghép nộ 

dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

các cuộc họp giao ban; Phát hành tờ rơi, pano, áp phích liên quan đến cải cách 

hành chính; Thường xuyên cập nhật, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại 

trụ sở cơ quan, tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.  

III. ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Đơn vị chủ quản hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh (bao gồm các 

Cổng thông tin điện tử thành viên) cần nâng cấp Cổng thông tin điện tử để đáp 

ứng các yêu cầu mới. 

2. Các cơ quan đơn vị thực hiện ngay việc thiết lập các chuyên mục cơ 

bản trên Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định tại Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP của chính phủ và thông tin (tin, bài viết, báo cáo, ...) cung cấp 

trên Cổng thông tin điện tử phải được đăng tải trong các chuyên mục cụ thể để 

người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, khai thác thông tin. Khẩn trương thực hiện lập 

danh mục các Dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 

2021 của ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công thực hiện. 

3. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt việc sử dụng chữ ký 

số điện tử để ký số văn bản để đảm bảo văn bản điện tử có giá trị pháp lý như 

văn bản giấy (văn bản điện tử phải bao gồm đồng thời chữ ký số của lãnh đạo và 

chữ ký số của cơ quan), đẩy mạnh đăng ký sử dụng chữ ký số tích hợp trên SIM 

di động để ký số trên các thiết bị mobile, máy tính bảng,....  
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4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, 

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng; tăng cường treo các bảng 

hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, cán bộ 

tiếp nhận hồ sơ chủ động hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp cách 

sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh khi người dân, 

doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại các điểm tiếp nhận hồ sơ,... 

5. Tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 

hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực.   

IV.  BIỂU MẪU THỐNG KÊ  

STT Chỉ tiêu thống kê 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính 
Số 

liệu 
 

1.  Xây dựng và phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số 

 
 

 

1.1.  
Cập nhật Kiến trúc chính quyền điện 

tử phiên bản 2.0 

Chưa = 0 

Hoàn thành = 1 
1 

 

1.2.  

Xây dựng và vận hành Hệ thống họp 

trực tuyến 

Liên thông 2 cấp: Từ UBND tỉnh  đến 

100% UBND các huyện. 

Liên thông 3 cấp: Từ UBND tỉnh đến 

100% UBND cấp huyện, cấp xã. 

Chưa có = 0 

2 cấp = 1 

3 cấp = 2 

1 

 

1.3.  
Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã được 

cấp chứng thư số. 

% 
 

100% 

 

1.4.  
Triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, 

tích hợp dùng chung (LGSP). 

Chưa = 0 

Đang làm = 1 

Hoàn thành = 2 

2 
 

1.5.  Số liệu về trao đổi văn bản điện tử  31.101  

1.5.1.  

Thực hiện kết nối, liên thông các Hệ 

thống quản lý văn bản điều hành từ 

cấp tỉnh đến cấp xã 

  

 

Trong 

đó 

Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối, liên thông 

với UBND tỉnh 
% 100% 

 

Tỷ lệ UBND cấp huyện đã kết nối, liên 

thông với UBND tỉnh 
% 

 

100% 

 

Tỷ lệ UBND cấp xã đã kết nối, liên 

thông với UBND huyện. 
% 100% 

 

1.5.2.  
Tổng số VĂN BẢN ĐI giữa các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Văn bản 69.431 

 

Trong 

đó 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới 

dạng điện tử (Sử dụng chữ ký số, 

chứng thư số và gửi trên môi trường 

điện tử). 

% 99% 
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STT Chỉ tiêu thống kê 

Kết quả thống kê Ghi chú 

Đơn vị tính 
Số 

liệu 
 

Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới 

dạng điện tử và song song với văn bản 

giấy 

% 1% 

 

1.6.  
Vận hành Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử tập trung của tỉnh 
  

 

1.6.1.  
Tỷ lệ sở, ngành đã kết nối liên thông 

với Hệ thống 
% 100 

 

1.6.2.  
Tỷ lệ đơn vị cấp huyện đã kết nối liên 

thông với Hệ thống 
% 100 

 

1.6.3.  
Tỷ lệ đơn vị cấp xã đã kết nối liên 

thông với Hệ thống 
% 100 

 

 Trên đây là báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình xây 

dựng và thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quý III năm 

2021 gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở(đc Quang) 

- Lưu: VT, CNTTPh. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Đình Quang 
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