
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTTH 

V/v đẩy mạnh cập nhật,  

khai thác sử dụng Hệ thống 

thông tin báo cáo kinh tế - xã hội  

tỉnh Ninh Thuận 

Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

     

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công 

văn số 985/STTTT-CNTTTT ngày 25/4/2022 về tình hình triển khai Hệ thống 

thông tin báo cáo kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận. 

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách 

nhiệm trong việc cập nhật, khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo 

kinh tế-xã hội tỉnh phục vụ điều hành của lãnh đạo và giúp cải cách hành chính nhà 

nước ở địa phương được hiệu quả hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời 

gian xử lý và kịp thời hơn, tăng cường năng lực của cơ quan quản lý hành chính 

nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố tập trung chỉ đạo, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý, 

vận hành, theo dõi, cập nhật số liệu và thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng quy trình và 

thời gian quy định trên Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế-xã hội tỉnh; đồng thời, 

chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện của cơ 

quan, đơn vị mình; trong quá trình vận hành, cập nhật, khai thác sử dụng có khó 

khăn, vướng mắc chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ 

trợ, hướng dẫn, xử lý kịp thời. 

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh có liên quan cập nhật các số liệu, báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) lên trên Hệ 

thống thông tin báo cáo kinh tế-xã hội tỉnh đối với các báo cáo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thống nhất với các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về cách thức tổng hợp các chỉ tiêu 

kinh tế-xã hội của tỉnh, các chỉ tiêu của ngành, chủ động linh hoạt bổ sung các chỉ 

tiêu kinh tế-xã hội mới để cập nhật trên Hệ thống. Hàng tháng, quý, tổng hợp báo 

cáo thông tin về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của tỉnh về 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị khai thác sử dụng hiệu 

quả Hệ thống báo cáo kinh tế-xã hội. Quản lý, vận hành Hệ thống đảm bảo hoạt 

động thông suốt, ổn định, an toàn thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống của tỉnh với Hệ 

thống thông tin báo cáo của Chính Phủ theo quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu, 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm 

đưa Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế-xã hội tỉnh đi vào hoạt động đạt hiệu quả. 

- Hàng tháng, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Hệ thống thông tin báo 

cáo kinh tế-xã hội tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

(Gửi kèm Công văn số 985/STTTT-CNTTTT ngày 25/4/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông)  
 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, BTCDNC; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Trần Quốc Nam 
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