
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:286/STTTT-TTCNTTTT Quảng Trị, ngày 17 tháng 4 năm 2020 

V/v chuẩn hóa các chỉ tiêu, biểu mẫu báo 

cáo để cập nhật vào Hệ thống thông tin 

báo cáo địa phương 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

  

 

Thực hiện Công văn số 1606/ UBND-TH ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Trị, theo đó Sở Thông tin và 

Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh nâng cấp 

phần mềm Kinh tế xã hội thành Hệ thống thông tin báo cáo địa phương. (Công văn 

đính kèm). 

Để hệ thống đi vào hoạt động có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đúng 

lộ trình, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các đơn vị rà soát, chuẩn hóa 

chi tiết biểu mẫu báo cáo, làm rõ hơn các chỉ tiêu báo cáo của đơn vị mình được 

ban hành tại Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị ban hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ. Đồng thời, căn cứ Quyết 

định số 293/QĐ-TTg ngày 24/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ 

chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế xã hội, xây dựng 

các chỉ tiêu đặc thù phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành UBND tỉnh và báo 

cáo cho bộ, ngành chủ quản để Sở thông tin và Truyền thông cập nhật vào Hệ 

thống thông tin báo cáo địa phương và liên thông cho các cơ quan Trung ương. 

Để bảo đảm đúng tiến độ, đề nghị các đơn vị gửi kết quả thực hiện về Sở 

Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/4/2020, bản mềm gửi vào địa chỉ: 

tranhoaiphuong@quangtri.gov.vn. Sau thời gian trên, các đơn vị không gửi các chỉ 

tiêu báo cáo của đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

Kính đề nghị quý đơn vị quan tâm, phối hợp! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp); 

- Trung tâm CNTT&TT (thực hiện); 

- Lưu: TT, VT. 

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Văn Tường 
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