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Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
 

Trên cơ sở kết quả rà soát chế độ báo cáo định kỳ thuộc trách nhiệm quản lý 

nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (sau đây gọi là bộ, cơ quan, địa phương) được giao chủ trì trình, báo 

cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổng hợp Danh 

mục chế độ báo cáo định kỳ của bộ, cơ quan, địa phương (xin gửi kèm theo). Để 

triển khai các chế độ báo cáo này trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia (sau 

đây gọi là Hệ thống), bảo đảm cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, đầy đủ, 

thống nhất, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ 

Danh mục nêu trên thực hiện các công việc cụ thể sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các nhà cung cấp dịch 

vụ công nghệ thông tin khẩn trương điện tử hóa, thực hiện báo cáo thử nghiệm 

trên Hệ thống từ tháng 10 năm 2020 đối với các chế độ báo cáo đã có mẫu đề 

cương, biểu mẫu số liệu báo cáo, bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

khoản 7, 8 Điều 8 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.  

2. Khẩn trương xây dựng mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo đối với 

các chế độ báo cáo chưa có mẫu đề cương, biểu mẫu số liệu báo cáo đáp ứng 

yêu cầu theo quy định tại khoản 7, 8 Điều 8 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, gửi 

Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2020 để thống nhất trước khi 

triển khai điện tử hóa và thực hiện báo cáo thử nghiệm trên Hệ thống. 

3. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa; đồng thời, phối hợp với      

Văn phòng Chính phủ cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục và triển khai thử 

nghiệm các chế độ báo cáo định kỳ thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa 

phương trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống. (Cán bộ 

đầu mối hỗ trợ: Đ/c Nguyễn Thị Trà Lê, Trưởng phòng khối Kinh tế tổng hợp, 

ĐT: 08040521; 0904238198; Đ/c Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng khối Nội 

chính, ĐT: 08040543; 0904171177)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BTCN, các PCN (để b/c); 

- Các Vụ, Cục: KTTH, KGVX, CN, 

  NN, ĐMDN, NC, V.I, QHQT, PL, 

  TCCV, QHĐP, KSTT;   

- Lưu: VT, TH (2),B. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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