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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Số liệu về phát triển Chính phủ điện tử
từ ngày 01/01/2020 đến 15/5/2020
Thực hiện Công văn số 781/STTTT-CNTT ngày 18 tháng 5 năm 2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về việc báo cáo số liệu về
phát triển Chính phủ điện tử quý II/2020.
Trên cơ sở đề cương hướng dẫn báo cáo của Sở Thông tin và Truyền
thông thành phố, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng báo cáo số liệu cụ thể như
sau:
1. Dịch vụ công trực tuyến
- Trên địa bàn quận Cái Răng đã triển khai 84 dịch vụ công trực tuyến
trong đó mức độ 3 đối với cấp quận 60 thủ tục; cấp phường 12 thủ tục, dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 là 12 thủ tục của cấp quận.
* Từ ngày 01/01/2020 đến 15/5/2020 đã tiếp nhận:
- Cấp quận 2.235 hồ sơ trực tiếp, trong đó 70 hồ sơ trực tuyến mức độ 3;
không phát sinh hồ sơ trực tuyến mức dộ 4.
- Cấp phường 1.826 hồ sơ trực tiếp, không phát sinh hồ sơ trực tuyến mức
độ 3.
(Đính kèm danh sách các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4).
2. Tình hình sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Tổng số văn bản đi liên thông trên phần mềm quản lý văn bản và điều
hành: 9.486 văn bản, trong đó văn bản đi trong nội bộ cơ quan nhà nước 7.586
văn bản; văn bản đi bên ngoài cho các tổ chức, cá nhân,và doanh nghiệp 1.900
văn bản.
(Đính kèm phụ lục tình hình sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều
hành).
3. Thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn quận
- Máy chủ: 02 máy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận
- Máy vi tính để bàn: 221 máy
- Máy in: 154 máy
- Máy scan: 28 máy
- Thiết bị phát Wifi: 22

4. Số lượng chứng thư số trên địa bàn quận
- Chứng thư số của tổ chức là 20 chứng thư.
- Chứng thư số của cá nhân là 60 chứng thư.
- Nhu cầu cấp mới cho cá nhân là 42 chứng thư.
5. Đề xuất kiến nghị
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp ký số trên Hệ thống
thông tin Một cửa điện tử.
Trên đây là báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử từ ngày
01/01/2020 đến 15/5/2020 trên địa bàn quận Cái Răng, kính báo Sở Thông tin và
Truyền thông thành phố Cần Thơ được biết và tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở TTTT thành phố;
- Các phòng ban chuyên môn quận;
- UBND các phường;
- Lưu: VT.
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