
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-KSTT3 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

V/v phối hợp và thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ; báo cáo các chỉ tiêu tổng 

hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê về kinh tế- xã hội và chuẩn bị thực 

hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh  

 

                    

 

                          Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; 

     - Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc; 

     - Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Công an tỉnh Vĩnh Phúc; 

     - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 

     - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; 

     - Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Vĩnh Phúc; 

     - Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc;  

 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 02 Quyết định: Quyết định 

35/2020/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 về ban hành quy định chế độ báo cáo định 

kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 

2654/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 về ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo 

định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế- xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành                               

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu 

các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung liên 

quan thuộc thẩm quyền và chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 

được quy định tại Quyết định 35/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khảo sát, tích hợp chế độ thông tin 

báo cáo của ngành, lĩnh vực mình vào Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Thời gian, địa 

điểm, nội dung, thành phần khảo sát đối với các sở, ban, ngành (gửi kèm công 

văn này). 

2. Thực hiện báo cáo các chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo 

thống kê về kinh tế- xã hội quy định tại Quyết định 2654/QĐ-UBND ngày 

27/10/2020 này trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. 
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Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh khảo sát, xây dựng, c p nh t các biểu 

m u báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

thuộc ngành, lĩnh vực phân công để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin 

báo cáo của tỉnh, đảm bảo kết nối, liên thông  các chế độ báo cáo từ các hệ thống 

thông tin báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh; Thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần khảo sát đối với các sở, ban, 

ngành (gửi kèm công văn này). 

3. Chuẩn bị phương án sẵn sàng thực hiện báo cáo điện tử, cung cấp thông 

tin trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh sau khi đưa vào khai thác, sử dụng 

trong tháng 01 năm 2021. Việc phân quyền quản trị, cấp tài khoản đăng nh p, 

thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh sẽ có hướng d n sau. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành khẩn trương thực hiện các nội 

dung yêu cầu tại Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- KSTT1, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KSTT3.  

 

 TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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