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— upQD-TJIBND Vinh Phzc, ngàyç f tháng 10 nám 2020 
A 

tC.iJi 
iilli\ (11J/.: 

LL'LJ :: scl•  
 l3an hành B chi tiêu tong hçrp báo cáo dnh k và 

báo cáo thông kê ye kinh té- xã hi phuic viii chi do, diêu hành 
cüa Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tInh 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN TINH VNH PHUC 

Can cii' Lut Td ch'c chInh quyn djaphzwng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ciLut TMngkê ngày 23 tháng 11 nám 2015; 

Can c Nghj djnh so' 09/2019/ND-CP ngày 24 tháng 01 nám 2019 cza 
ChInh phi quy dinh ye ché d báo cáo cña co' quan hành chInh nhà nithc, 

Can ci Quye't djnh 293/QD-TTg ngày 24/02/202 0 cia Thztzthng ChInh 
pith ban hành B(5 chi tiêu tOng hp báo cáo djnh lçj) và báo cáo thông kê ye kinh 
té- xà hçäi phuc vy sy' chI dgo, diêu hành cia ChInh phi, Thu tithng ChInh phz 

Can ci Quyê't dinh sO' 1201/QD-UBND ngày 10 tháng 5 nám 2019 cia 
UBND tinh Vinh Phic ban hành Ké hoqch thy'c hin Nghj djnhsO 09/2019/ND-
CP ngày 24 tháng 01 näm 2019 cia ChInh phü quy dinh ye ché d3 báo cáo cua 
co' quan hành chInh nhà rnthc; 

Xe't d nghf cia Cyc Thong kê tinh Vinh Phic tçi Van ban sO' 431/CTK-
THngày 18 tháng 9 nàm 2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay B chi tiêu tng hçip báo cáo 
djnh kr và báo cáo thông kê ye kinh tê- xã hi phiic vi.i chi dao,  dieu hành cüa 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh Vinh Phüc (g9i tat là B chi tiêu tong hcp). 

Diu 2. B chi tiêu tng hgp ducic diu chinh linh hoat  d bão dam phü 
hcip vó'i tInh hInh thirc té và dap irng yeu câu quàn l, chi dao  diêu hành cüa 
UBNID tinh và Chñ tjch UBND tinh Vinh Phñc. 

Diu 3. To chfrc thu'c hiên 

1. Van phông UBND chü trl phi hçp v&i các s&, ban, ngành; các cci quan 
Trung i.rcing dóng trén dja bàn tinh; UBND các huyn, thành phô cp nh.t các 
chi tiêu theo quy djnh ti Quyêt djnh nay len H thông thông tin báo cáo cüa 
tinh va dam bão két nôi vri các h thông thông tin báo cáo cüa Chinh Phü và các 
B, co quan ngang B. 
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T!CH 

z 

tiyn Van TrI 

2. Cáo sâ, ban, ngành, Cáo c quan Trung ucing dóng trên dja bàn tinh, 
UBND cáo huyn, thành phô: 

- Thirc hin báo cáo cáo chi tiéu quy djnh tai  Quyt djnh nay trên H 
thông thông tin báo cáo cüa tinh. 

- Chü tn, phi hçip vói Van phông UBND tinh xây drng, cp nht cáo 
biêu mâu báo cáo UBND tinh, Chü tjch UBND tinh ye cáo chi tiêu kinh tê - xã 
hi thutc ngành, linh vrc phân cong dê thirc hin báo cáo trén H thông thông 
tin báo cáo cüa tinh, dam báo kêt nOi, lien thông các chê dO báo cáo tü cáo h 
thông thông tin báo cáo cüa cáo BO,  cci quan ngang BO vii H thông thông tin 
báo cáo cüa tinh. 

• - Thithng xuyên rà soát, khi c.n thit d xu.t diu chinh cáo chi tiêu báo 
cáo ye kinh tê - xã hOi  theo ngành, linh vçrc dugc phân cong báo cáo, gui s Kê 
hoch và Dâu tu tong hçp. 

3. Si K hoach và Du tu: 

- DOn dc, huóng dn cáo s, ban, ngành thuOc  UBND tinh, cáo cci quan 
Trung ixang dóng trên dja bàn tinh, UBND cáo huyn, thành phô thçrc hin báo 
cáo tInh hInh kinh tê - xã hOi  theo cáo chi tiêu theo quy djnh ti Quyêt djnh nay. 

- Tng hçp, tham miru diu ohinh Bô chi tiêu tng hcip báo cáo djnh kS'  và 
báo cáo thông kê ye kinh te - xã hOi  nhAm dáp irng yêu câu quàn 1, chi dao, 
diêu hành cüa UBNID tinh, Chü tjch UBND tinh. 

- Theo dOi, don dc vic thirc hin Quyt dlnh  nay. 

Diu 4. Hiêu hrc thi hành 

1. Quyt djnh nay có hiu 1çrc thi hành k tr ngày k ban hành và thay th 
Quyêt djnh sO 570/QD-UBND ngày 19 tháng 3 11am 2020 cüa Chü tjch UBND 
tiith VTnh Phüc ye ban hành BO chi tiêu tong hçTp báo cáo djnh k' và báo cáo 
thông kê ye kinh té- xâ hOi  phiic vçi sir chi dao,  diêu hành cüa Uy ban nhân dan 
tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh. 

2. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các sâ, ban, ngãnh 
thuOc tinh; Cáo cci quan Trung uo'ng dóng trên dja bàn tinh; Chü tjch UBND cáo 
huyn, thành phô và cáo cci quan lien quan chju tráoh nhim thi hành Quyêt djnh 
nay.!. - 

Nyi nhln: 
- Cic KSTTHC- Vn phông ChInh phU; 
- Chü tjch, cáo PCT UBND tinh; 
- Chánh VP, các PCVP; 
- Nhtx Diu 3; 
- Cong báo tinh; 
- Cng Thông tin - GTDT tinh; 
- Lmi: VT, TH3. 

fA2 



IEJ TONG HqP BAO CÁO D!NH  K'( VA BAO CÁO THONG KE yE TINH H!NH KINH TE - xA HQI 
PHUC V11 SIT DIEU HANH CUA UBND T!NH, CHU T!CH  UBND T!NH 

'o Quye't djnh s4,75Jf/QD-UBND ngày /10/2020 cüa Chi tfch UBND tinh Vinh Phc) 

So 
thfr 
tir 

Nhóm, ten chi tiêu Don vj tInh Phân t chü yu 
Kbáo cáo 

Don vi  báo cáo Ghi chñ 
Tháng QuI Näm 

I TANG TRU'ONG KINH TE 

1 Tng san phm trên dja bàn T dng 
- KST qu: Ngành kinh t. 
- KS' näm: Ngãnh kinh té; Loai hinh 
kinht. 

x x Cic Thong kê 

2 Co cu tng san phm trên da bàn % 
- K5' quS': Ngành kinh t. 
- K5' nàm: Ngành kinh t; Loai hinh 
kinht. 

x x Ciic Thng kê 

3 Tc do tang tng san phm trên dja bàn % 
- K5r quS': Ngành kinh t. 
- K5r nàm: Ngành kinh t; Loi hInh 
kinht. 

x x Ciic Thing kê 

Tng san phm trên dja bàn bInh quân 
du ngu&i 

Triu dng x Cic Thong kê 

5 Nang sut lao dng xà hi 
Triêu 

donglngu?ñ 
x Citc Thông kê 

6 
Toe d tang nang suat CC tilian tO 
tong hçp (TFP) 

% Ngành kinh t; Loai  hInh kinh tê x S Khoa hçc Va Cong ngh 

TS' trong dóng gop cüa von, lao dng, 
TFP vào tc d tang trixâng chung 

% Ngành kinh té; Loai hlnh kinh t x Sâ Khoa hçc và Cong ngh 

8 Diên tIch gieo trng cay hang näm Ha Loti cay chü yk; Huyn1thành ph Vi Vi x Cue Thng kO 

9 Diên tIch cay lâu nàm Ha Loi cay chiX yu; Huyn1thành ph x Ciic Thng kê 



SO 

thu 
tr 

Nhóm, ten chi tiêu Don vj tInh Phân t chü yu 
K'báo cáo 

Don vj báo cáo Ghi chñ 
Tháng QuI Nàm 

10 
Näng suAt mt s loai cay trng chü 
yeu 

Talha Loai cay chü yu; HuynIthành ph Vii V x Cic Thng kê 

San hrcing mt s loai cay trng chü 
yeu 

T.n Loai cay chü yu; HuynIthanh ph Vi Vii x Citc Théng kë 

12 
So lugng gia SUC, gia C V vt flUÔ 
khác 

Con Loai vat nuôi; HuynIthânh ph 6 tháng x Cic Thong kê 

13 
San hrçing mt s san phm chan flUÔ 

chü yêu 
Tn Loai san ph.m; HuynIthành ph 6 tháng x Civic Thng kê 

14 Din tIch nuôi trng thüy san Ha 
Loai thüy san chü yu; HuynIthãnh 
ph 

6 tháng x Ciic Thông kê 

15 San li.rgng thüy san Tn 
Loai thñy san chü yu; HuynIthành 
ph 

6 thang x Cic Thông kê 

16 Chi s san xut cong nghip % Ngành kinh t. x x x Ciic Thong kê 

17 
San hrgng mt s san phm cong 
nghip chü yêu 

Theo san phm Loai  san phm x x x Cic Thng kê 

18 
Chi s tiêu thu san ph.m cong nghip 
ch bin, ch tto 

% Ngành kinh t x x x Ciic Thng kê 

19 
Chi s tn kho san ph.m cong nghip 
ch bin, ch tao 

% Ngành kinh t x x x Cic Thng kê 

20 
Doanh thu ban lé hang hoa; Tc dO 
tang doanh thu ban lê hang hóa và 
doanh thu djch vi tiêu dung 

T' dng; % Nhóm ngành hang x x x Cic Thong kê 

21 Doanh thu djch vi hru trii và an ung T ding Nhóm ngành hang x x x Ciic Thong kê 

22 Doanh thu mOt  sé ngãnh djch v khac TST dng Nhóm ngãnh hang x x x Ciric Thong kê 

23 
Doanh thu vn tãi, kho bãi và djch " 
ho tror van tãi 

T dng Ngành vn tái x x x Ciric Thng kê 

24 
S 1uçt hânh khách v.n chuyn V 
luân chuyên 

Nghin 
HKlTriêu 

HK.km 
Ngãnh vn tài x x x Cue Thong kê 



thi 
t'7  

- ten chi tiêu Dn vi trnh Phân to chü yêu 
K)'báocáo 

Don vi bao cao Ghi chu 
Thang Qut Nàm 

2 
) j *h a.1uong hang  hoa van chuyen va " 

Nghin 
. 

tanlTrieu 
tn 

Nganh van tai x x x Cue Thong ke 

26 So lirot khach du heh no' dia Luot 

Khách du ljch nghi qua dêm; Khách 
trong ngày; Luot khách do các co 
so liru tru phpe vi; Lixçit khach do 
các co s6 lir hành phic vii. 

x x 
Sâ Van hóa, The thao và 

Du 1ch. 

27 Doanh thu djch vi du ljch i€r hành T' dng x x x Cue Thng kê 

28 Von dau tu phat trien toan xa hçi Ty dong 
Ngun vn du tir; Khoãn muc du 
tix; Ngành kinh 

x x Ciie Thong ke 

29 
Vn du tu tr ngun NSNN thuc hiên 
trên dia bàn 

Ty dong Cap quan ly x x x Ciic Thong ke 

32 
T' lê vn d&u lix thuc hiên trên dia bàn 

,. , . so vcii tong san pham tren da ban 
% x Cue Thong ke 

II TAI CHINH CONG 

1 
Thu và co cu thu ngãn sáeh nha nuóc 

. 
tren dia ban 

, 
Ty dong; % 

Sc thu; Ngành kinh t; Loai hmnh 
. 

krnh te; Huyn1thanh pho 
x x x So Tai chinh 

2 
Chi va co cu chi ngân sách nha nixâc 

. 
tren d!a  ban 

, 
Ty dong; % 

Muc luc ngân sách; Ngành kinh t; 
Huyçnithanh pho 

x x x So Tai chinh 

3 
T lê giài ngan k hoach du lix vn 

. 
ngan sach nha nuoc 

, 
Ty dong; % Cap quan ly x x x So Tai chrnh 

4 
T lê giài ngân k hoach vn du lix 
cong nguon ngoai nhloC 

Ty dong; % Cap quan ly x x x So Tai eh,nh 

III ONDINHKJNIITEVIMO 

1 
Chi s giá tiêu dung (CPI), chi s giá 

, ., 
yang, chi so gia Do la My 

% Nhom hang x x x Cue Thong ke 



SO 
thfr 
ti 

Nhóm, ten chi tiêu 1on vj tInh Phân to chü yu 
K)T báo cáo 

0on vj báo cáo Ghi chü 
Tháng QuI Näm 

2 
S du huy dng vEn cüa t chirc tin 
ding 

Tr dng 
Loai tin t; Th?ñ han; Loai hinh 
kinh té; Ngãnh kinh t 

x x x 
Ngan hang Nhà nithc chi 

nhánh Vinh Phüc 

3 Dir ncr tin ding cña t chiirc tin ding T dng 
Loai tin t; Thai han; Loai hInh 
kinh th; Ngành kinh t 

x x x 
Ngân hang Nhà niiâc chi 

nhánh Vinh Phüc 

Tc do tang dung tin ding cüa các t 
churc tIn diing 

% 
Loai tin t; ThOi han;  Loai hInh 
kinh t; Ngành kinh t 

x x x 
Ngân hang Nhà nuâc chi 

nhánh Vinh Phüc 

5 Nçxxu %;tdng x x x 
Ngãn hang Nhà nuàc chi 

nhãnhVinhPhüc 

IV MOI TRIXNG K1IH DOANH 

1 
So doanh nghip däng k thành 1u1) 
iiith 

Doanh nghip Nganh kinh t; Loai  hInh kinh t x x x S& K hoach và Du tu 

2 S lucmg doanh nghiêp dang boat  dng Doarih nghip Nganh kinh t; Loai hinh kinh t x x x S0 Kê hoach Va Dâu tu 

3 S doanh nghip giãi th Doanh nghip Ngành kinh t; Loi hinh kinh t x x x S& K hoach  và Du tir 

S doanh nghip dang k tm dirng 
hot dng 

Doanh nghip Ngành kinh th; Loai hinh kinh t x x x Sâ K hoach và Du tir 

5 S doanh nghip quay tth Iai  hoat dng Doanh nghip Nganh kinh t; Loai hInh kinh t x x x S& K hoach và Du tu 

6 
Vn dang k bInh quanldoanb nghip 

thành 1p mâi 

T' 
dng/doanh 

nghip 
Nganh kinh t; Loai  hInh kinh t x x x S K hoach  và Du tu 

7 
S doanh nghip, lao dng, vn, thu 
nhap, liyi nhun cüa doanh nghip 
dang boat dng 

Doanh 
nghipfNgithi/ 

TS' dng 

Quy mô cüa doanh nghip; Ngành 
kinh t; Loai  hInh doanh nghip; 
HuynIthãnh ph. 

x Cic Thông kê 

8 
Trang bj tài san c djnh binh quân mt 
lao dng cüa doanh nghip dang hoat 
dng 

Triu dng 
Quy mô doanh nghip; Ngành kinh 
t; Loai  hInh doanh nghip. 

x Cuc Thng kê 

T' sut 1cm nhun cüa doanh nghip 
dang boat  dng 

Ngành kinh t; Loai  hInh doanh 
nghip 

x Ciic Thng ké 



So 
thw 
tir 

ten chi tiêu Don vj tInh Phân t chü yu 
Ky báo cáo 

Don vi báo cáo Ghi chü 
Thang Qui Nam 

V LG$?NGVI*CtA1 

1 
-i'Ji 

Dan 
Ngisôi; 

Ngithi/km2 
Giâi tInh; Thành thilnong thôn; 
HuynIthành ph. 

x C%ic Thong ke 

2 T s giâi tInh khi sinh % Thành thj/nong thôn x Sâ Y t 

3 T l tang dan s (chung, tir nhien) % Thành thj/nông thôn x Cic Thng kê 

4 Tui th9 trung binh tInh ti'r lüc sinh näm Giài tInh x Cic Thng kê 

5 Lirc hrcmg lao dng nguôi Gii tInh; Thành thj/nong thôn x C%Ic Thng ké 

6 
So lao song co viec lam trong nen 
ld 

nglxcn 
Giâi tInh; Ngãnh kinh t; Loai hinh 
krnh te; Nghe nghiep; V1 the viçc 
lam; Thành thj/nong thôn. 

x Cic Thong ke 

7 Tr 1 lao dng dä qua dào to % Giói tInh; Thành thj/nong thôn x Civic Thng kê 

8 TSr  l tht nghip % Gii tInh; Thành thj/nong thôn x Ciic Thng kê 

9 T l thiu vic lam % Gii tInh; Thành thj/nông thôn x Ciic Thong kê 

vi cAc vAN oE xA HO! 

1 T5r l ngheo % Thành thj/nong thôn x Cic Thng kê 

2 
TSr l h nghèo theo chun nghèo tip 

. 
cn da chieu 

0 /0 
Thành thj/nông thôn; HuynIthành 
pho 

x 
Si Lao dng, Thxong binh 

va xa hçi 
Mirc giãm t5 l h nghèo theo chuãn 
ngheo tip cn da chiu 

0/ 
0 

Thành thj/nong thôn; HuynIthãnh 
ph 

S Lao dng, Thtrcing binh 
vâ xâ hi 

4 
TSr l dan sé do thj dizçc cung cp 
rnrâc sch qua h thng cp nuàc tp 
trung 

% HuynIthành ph x S Xây dirng 

.5 T5r 1 do thj hóa % HuynIThành ph x S Xây drng 



So 
tht 
tir 

Nhóm, ten chi tiêu Don vj tInh Phân to chü yu 
Kbão cáo 

Don vj báo cáo Ghi chñ 
Tháng Qul Näm 

6 
Thu nhp binh quãn du ngu?ñ theo 
huyn, thành ph 

Nghin 
dng/nguii 

Thành thj/nông thon; HuynIthành 
ph 

x Ciic Thng kê 

S xa thrcic cong nhn dt tiêu chI 
nông thôn mOi 

Xã HuynIthành ph x 
Si Nong nghip và Phát 

triên nông thôn. 

8 S bác si, s giix?mg bnh trên vn dan 
Bác si/van 

dan; Giix&ng 
bênhlvan dan 

x Sâ Y t 

9 T sut cht cüa tré em dixâi 1 tui %o x Cic Thng kê 

10 T' suit chat cüa tré em dixâi 5 tui %o x Ciic Thng kê 

T' 1 trê em dixâi 1 tui dirçc tiêm 
chüng dy dü các 1oti vc xin 

HuynIthanh ph& x Sâ Y tê 

12 
T 1 tré em duOi 5 tui su dinh 
dir0ng 

% Mrc do suy dinh thr0ng x S& Y t 

13 
s nguñ dóng bão him xã hi, bão 
hiêm y t& bào him tht nghip 

Nguci 
Loai bão him; Nhóm tham gia bào 
hiêm y tê; huyn1thành phô. 

x x x 
Bão him x hi tinh 

14 
S ngixôi duçic huOiig bào him xä 
hôi, bão him y t, bào him tht 

nghip 

Ngrii Ch d trg cp; huynIthãnh ph. x x x 
Báo hiêm xã hôi tinh 

15 
Thu, chi bão him xã hi, bão hiêm y 
té, bão him that nghip 

Triu dng Ngun; Loti thu x x x 
Bão him xä hôi tinh 

16 
S h9c sinh ph thông bmnh quãn mt 
giáo viên 

Hoc sinh Loai hInh; cp hoc. x Sâ Gião duc và Dào tao 

17 
S hoc sinh ph thông bInh quân mt 
lOploc 

Hoc sinh Loai hInh; cp hoc. x S& Giáo duc và Dào tao 

18 S trithng, lop, phông hçc ph thông Tnr?mg/làp 

Loai hinh; Loti trll&ng; Cp hoc; 
HuynIthành ph 
Riêng phOng hçc phân th them: 
Kiên c/bán kiên cInhà tam. 

x SO Giáo duc và Dào tao 



So 
thfr 
tir 

u 4ii, tê4bi tiêu Don vi tInh Phân t chü yu 
K báo cáo 

Don vi báo cáo Ghi chü 
Thang Qui Näm 

19 So gi o.yi rphothoti) 
/ ; 

Ngum 
Loai hInh; Cp hoc; Giài tInh; Dan 

,. 
toc, Dat chuan, Huyen/thanh pho 

x So Giao diic va Dao tto 

20 
' '' 

So hoc sinphôtEô7 Hoc sinh 
Loai hinh, Cap hoc, Gicn trnh, Dan 
tôc, Nhorn tuôi, Tuyên mm, Li.ru 
ban; Huyçnithanh pho. 

x So Giao duc va Dao tao 

21 
S huy chu(mg trong các k' thi du 
quoc te 

Huy chirong 
. 

Loai huy chirong; Mon the thao. x 
S Van hóa, Th thao và 

Du 1ch. 

22 
vu ngô doe thirc ph.m va s ngiiOi 

, 
tu vong do ng9 d9c thrc pham 

,. 
Vu, ngirm Huyen/thanh pho x x x So Y te 

23 
S vu tai nan giao thông; s ngu?ri 

. . 
chet, b thirong do tal nn giao thong 

,. 
Vu; nguoi 

Loai tai nan (dix&ng bO/diiông 
sat/throng thuy); Huyçnithanh pho 

x x x Cong an tinh 

24 S vi cháy, n va mirc d thit hai Vi; triu dng Loai  cháy n; HuynIthành ph x x x Cong an tinh 

25 So vu an, so bi can CIa khm to Vu; nguoi 

Ti danh; Huyn1thành ph; S bj 
can phân t them cá nhanlphap 

. 
nhan; neu b1 can Ia ca nhan phan to 
them giói tInh, nhóm tui 

6 thang x 
Viên Kim sat Nhân dan 

tinh. 

26 So vu an, so bi can CIa truy to Vu; ngirm 

Ti danh; HuynIthãnh ph; S bj 
can phân th them cá nhanlpháp 

. 
neu bI can Ia ca nhan phan to 

them gith tInh, nhóm tui 

6 thang x 
Viên Kim sat Nhân dan 

tmh. 

27 S vi, s ngirri phm ti CIa bj k& an Vii; ngiri 
Nhóm ti; Huyn1thãnh ph; S bj 
cáo phãn t them giâi tInh, nhóm 
tui 

x Tôa an nhân dan tinh. 

28 S lurt ngu?ri duçc trV giüp pháp I Luçt Di tuçmg duçc trg giüp pháp 1 x S Tir pháp 

29 
S xA, phixông, th trn dat  chun tiêp 
cn phap luat 

xã, 
th trân 

Huyênithành ph x S Tir pháp 



SO 
thu 
tr 

Nhóm, ten chi tiêu Don v tInh Phân t chü yu 
K' báo cáo 

Don vi báo cáo Ghi chü 
Tháng QuI Näm 

30 
Kt qua thi hành an dan sir tInh bang 
viêc 

Viêc; % 
Citc Thi hãnh an Dan sir 

tinh 

31 
Kt qua thi hành an dan sir tInh bAng 
tiên 

NghIn dng; % x 
Ciic Thi hành an Dan sir 

tinh 

VII MOI TR!J'NG 

1 Diên tIch và ccr cu dt Km2; % 
Muc dIch sir diing; Di trçing quãn 
1 va sir dimg; Huyn1thành phô. 

x 
Sâ Tài nguyen và Môi 

trithng 

2 Din tIch rirng hin có Ha 
Loai rirng (phân theo miic dIch sir 

diing) 
x 

SO Nong nghip và Phát 
triên nông thôn. 

3 Din tIch rirng trng mài tp trung Ha 
Loi thng; Loai  hinh kinh t; 
Huyn1thanh ph. 

6 tháng x Ciic Thông kê 

4 Din tIch ri'rng bj cháy, chat phá Ha Loti rirng; HuynIthành ph x x x 
Sâ Nong nghip và Phát 

triên nông thôn. 

5 Din tIch ri'rng dirge bâo v Ha Loai rfrng; Lod hInh kinh t x 
SÔ Nông nghip va Phát 

triên nông thôn. 

6 T' 1 che phü rirng % 
Loai rt'rng (phân theo mic dIch sir 

diing). 
x 

Sâ Nông nghip va Phát 
triên nông thôn. 

7 S vii thiên tai và mire d thit hi Loi thiên tai; Huyn1thãnh ph x x x 
Sâ Nong nghip và Phát 

triên nông thôn. 

8 
T' 1 ch.t thai nguy hi dirge thu gom, 
xir 1 

Trng thai tn ti cUa ch.t thai nguy 
hi rnI1óngIkhI 

Sà Tài nguyen và Môi 
trirông 

S vii vi phm môi tnr&ng phát hin 
vàsôviixir1 

Vu 
S vi vi phim môi trlr&ng dã phát 
hin; s vi vi phim môi tnr&ng 
xir 1; S tin pht 

Sr Tài nguyen và Môi 
trlx?Yng 

10 
T 1 khu cong nghip, khu ch xut 
có h thng xir 1 nuâc thai t.p trung 
dt tiêu chun môi truông 

% x 
Sâ Tài nguyen và Môi 

trix&ng 

Tr le cht thai sinh hot thu gom và 
xir 1 

Thành thj/nong thôn; HuynIthành 
ph 

Sâ Tài nguyen và Môi 
truàng 



SO 
thir 
tir 

Iió.n,tên chi tiêu Don vj tInh Phân t chü yu 
K)' báo cáo 

Don vj báo cáo Ghi chu 
Tháng Qul Nãm 

12 
irkthai r& ijh hoat thu gom 

a a n&i, tion) 
0/ 0 

So' Tài nguyen va Môi 
tnlang 

13 
o1attha i.sh hoat thu gom 

va y6th/ 
Sa Tai nguyen va Moi 

trllang 

14 
T1êc ttcácbênhviên 
du?c xir 1 theo quy djnh 

Loaichtthãi x SâYt 

VIII 
HANH CHJJH CONG 
PHUC VU NGII DAN 
T 1 djch vi cong dugc áp dung twc 
tuyên mIrc do 3 drnc triên khai 

So'/banlngãnh; huynIthành ph x x Van phOng UBND tinh 

2 
T 1 djch vi cong duccáp diing tic 
tuyên mirc do 4 duoc trien khai 

So'/ban/nganh; huyn1thành ph x x Van phOng UBND tinh 

TY 1 giài quyth sa bng hInh thi'rc 
dch vii cong muc d9 3 

So'/banlngãnh; huyn1thành ph x x Van phông UBND tinh 

Tr 1 giãi quykh sa bng hmnh thüc 
dch vi cong mi.rc d9 4 

So'/banlngành; huyn1thành ph x x Van phOng UBND tinh 

5 

T' lê lira chon nhà thu qua mng 
bng hinh thrc chào hang canh tranh, 
du thu rng rài 

%; t \TND  So'/banlngãnh; huynIthãnh ph x x So' Kê hotch và Dau tix 

6 
Tng biên ch huo'ng luong ngân sách 
nha nuac 

Ngi.rri S&/ban/ngãnh; huynIthành pht x So' Ni V%i 

S biên ch cOng chrc hu&ng luong 
NSNN 

NguO'i Sâfbanlngành; huynIthành ph 6 tháng x So' Ni vi 

8 
T' 1 tinh gián biên ch cOng chCrc 
hirOng hang tr NSNN 

Ngt.ro'i So'/banlngãnh; huynIthành ph 6 tháng x So' NOi  vi 

S biên ch si,r nghip hu&ng hrang tii 
NSNN 

Ngu?ri So'/banlngành; huynJthành ph 6 tháng x So' Ni vi 



SO 
thu 
tr 

Nhóm, ten chi tiêu Doii vj tInh Phân t chü yu 
K báo cáo 

Don vj báo cáo Ghi chü 
Tháng Qul Näm 

10 
T' 1 tinh gián biên ch sir nghip 
huOng luong tü NSNN 

Ngixxi Si/ban/ngành; huyn/thãnh phé 6 thong x S& NOi  vi 

Ix 
KET CAU HA TANG VA KHOA HOC 
CONG NGHI 

1 së hxqng thuê bao diên thoai Thuê bao Loi thuê bao (c djnh, di dng) x 
Si Thông tin và Truyn 

thông 

2 T l ngui sir ding din thoi di dng % Thành thj/nong thôn x 
S Thông tin và Truyn 

thông -- 

3 Tr 1 nguOi sr diing internet % Thành th/nông thôn x 
Sô Thông tin và Truyn 

thông 

4 S lucmg thuê bao truy nhp internet Thuê bao 
Phuong thirc kt néi (c dinh, di 
dng) 

x 
Sâ Thông tin và Truyn 

thông 

5 Tr 1 h gia dInh có kt ni internet % Thành thj/nông thôn x 
Sâ Thông tin và Truyn 

thông 

6 S t chirc khoa h9c và cong ngh dn vj 
Loai hInh t, chüc; LInh vuc khoa 
h9c và cong ngh; Loi hInh kinh tê 

x Sâ Khoa hoc vâ Cong ngh 

7 Chi s di mâi cong ngh, thit bj Ngành kinh t; Loi hinh kinh t x Sâ Khoa hc và Cong ngh 

8 S sang ch duçic cp van bang bão h Van bang 
Linh vuc k5 thuât; Khu vrc hoat 
dng 

x S6 Khoa h9c va Cong ngh 

Chi cho nghiên cfru khoa h9c và phát 
triên cOng ngh 

T dng 
Ngun cp kinh rthI; Loti hInh 
nghien ci'ru; Khu vrc hott dng 

Khoa hçc và Cong ngh 
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