UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1110/STTTT-CNTT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức lớp tập huấn Hệ thống
thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Các Sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý
dự án Đầu tư Xây dựng Công trình dân dụng và Công
nghiệp tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch
và Đầu tư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh,
Kho bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội
tỉnh, Cục Thống kê;
- UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ- UBND ngày 7 tháng 9 năm 2020 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu cấp
tỉnh, cấp huyện và cấp xã (Quyết định số 1372/QĐ-UBND).
Căn cứ Hợp đồng số 04/2021/HĐ-STTTTĐT-VNPT ký ngày 31 tháng 8
năm 2021 giữa Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp với Tổng Công ty Dịch
vụ Viễn thông, gói thầu: “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ
thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025”.
Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp được triển khai đến các sở, ban
ngành tỉnh, UBND 12 huyện, thành phố và UBND 143 xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh. Để đưa vào vận hành Hệ thống Thông tin báo cáo theo Quyết định
số 1372/QĐ- UBND, Sở Thông và Truyền thông phối hợp với VNPT Đồng Tháp
tổ chức tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, cụ thể như sau:
1. Thời gian tập huấn: theo Phụ lục 1 đính kèm.
2. Địa điểm và hình thức tổ chức: gồm 2 lớp
a) Lớp 1 (đơn vị báo cáo cấp tỉnh - cấp huyện): qua hình thức trực tuyến.
- Điểm cầu tỉnh: Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông.
- Điểm cầu huyện: chi nhánh VNPT các huyện, thành phố.

-

b) Lớp 2 (đơn vị báo cáo cấp huyện - cấp xã): Tuỳ theo tình hình thực tế tại
địa phương, đề nghị UBND cấp huyện phối hợp với VNPT lựa hình thức tập huấn
trực tiếp hay trực tuyến.

3. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo, công chức phụ trách báo cáo các biểu mẫu
theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND.
Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân
dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thống
kê gửi thư mời tập huấn cho các đơn vị trực thuộc (cấp huyện) của ngành. UBND
cấp huyện gửi thư mời tập huấn cho các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã
theo lịch tập huấn tại Phụ lục 1.
4. Hướng dẫn tập huấn: VNPT Đồng Tháp.
5. Nội dung: hướng dẫn thực hiện các mẫu báo cáo theo Quyết định số
1372/QĐ-UBND trên Hệ thống Thông tin báo cáo của tỉnh.
6. Tài liệu tập huấn: các đơn vị tải tài liệu tại địa chỉ stttt.dongthap.gov.vn,
mục Văn bản điều hành để nghiên cứu và trao đổi trong buổi tập huấn.
7. Các đơn vị đăng ký danh sách tập huấn trước ngày 25/10/2021 đối với
Lớp 1, trước ngày 01/11/2021 đối với Lớp 2 theo mẫu Phụ lục 2 để tạo tài khoản
thực hành trong buổi tập huấn.
Thông tin liên hệ về các lớp tập huấn, vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ
thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông (Huỳnh Thị Bích Ngọc – số điện thoại:
0932.986 909).
Để việc vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh được hiệu quả và đáp
ứng yêu cầu thực tế, đề nghị các đơn vị cử công chức tham dự tập huấn đầy đủ và
đúng thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và các PGĐ Sở;
- VNPT Đồng Tháp;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ

PHỤ LỤC 1
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TẬP HUẤN
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO
(Kèm theo Công văn số
/STTTT-CNTT ngày tháng năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)
A. Lớp 1 (đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện)
Thành phần
Điểm cầu tỉnh
Lớp tập huấn nhập liệu và gửi báo cáo
Sở Nông nghiệp
Buổi sáng:
và Phát triển
8 giờ - 11 giờ 30
Nông thôn
26/10/2021
Buổi chiều:
Sở Tài nguyên
14 giờ - 17 giờ
và Môi trường

STT Thời gian
I
1

2

Điểm cầu huyện
Phòng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn,
Phòng Kinh tế
Phòng Tài nguyên và
Môi trường

Buổi sáng:
8 giờ - 11 giờ 30

Sở Tài chính

- Phòng Tài chính
- Ban Quản lý dự án
Đầu tư Xây dựng Công
trình dân dụng và Công
nghiệp cấp huyện,
- Chi nhánh Ngân hàng
Đầu tư và Phát triển

6

Buổi chiều:
14 giờ - 17 giờ

Sở Y tế

Phòng Y tế/ Trung tâm
Y tế

7

Buổi sáng:
8 giờ - 11 giờ 30

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp

8

Buổi chiều:
14 giờ - 17 giờ

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Phòng Giáo dục và
Đào tạo

9

Buổi sáng: 8 giờ - Sở Văn hoá, Thể Phòng Văn hoá và
11 giờ 30
thao và Du lịch Thông tin

5
27/10/2021

28/10/2021

29/10/2021
10

11

02/11/2021

Buổi chiều: 14
giờ - 17 giờ
Buổi sáng:
8 giờ - 11 giờ 30

Sở Xây dựng,
Sở Khoa học và
Công nghệ
- 16 Sở
- UBND 12 huyện,
- Ban Quản lý dự thành phố
án Đầu tư xây
Phòng Tài chính 12
dựng công trình huyện, thành phố

dân dụng và
công nghiệp tỉnh
- Ban Quản lý
Khu kinh tế
- Trung tâm Xúc
tiến Thương
mại, Du lịch và
Đầu tư
12
13
14
15
16
17
18
II
19

Buổi chiều:
14 giờ - 17 giờ

Bảo hiểm xã hội
tỉnh

Bảo hiểm xã hội cấp
huyện

Buổi sáng:
Kho bạc nhà
Kho bạc nhà nước
8 giờ - 11 giờ 30 nước tỉnh
cấp huyện
03/11/2021
Buổi chiều:
Công an tỉnh
Công an cấp huyện
14 giờ - 17 giờ
Buổi sáng:
Viện Kiểm sát
Viện Kiểm sát nhân
dân cấp huyện
04/11/2021 8 giờ - 11 giờ 30 nhân dân tỉnh
Buổi chiều:
Ban Tổ chức
Ban Tổ chức
14 giờ - 17 giờ
Tỉnh uỷ
Huyện/Thành uỷ
Buổi sáng:
Cục Thống kê
Chi cục Thống kê
8 giờ - 11 giờ 30
05/11/2021
Buổi chiều:
Toà án nhân dân
Toà án nhân dân cấp
14 giờ - 17 giờ
tỉnh
huyện
Lớp tập huấn quản trị báo cáo
Công chức
Công chức phụ trách
09/11/2021 01 ngày
CNTT của các
CNTT UBND cấp
Sở
huyện.

B. Lớp 2 (đơn vị cấp huyện và cấp xã)
Mỗi buổi, VNPT Đồng Tháp tập huấn tại 2 huyện

STT

Thời gian

1
08 giờ - 11 giờ 30
Ngày 10/11/2021
2

3

14 giờ - 17 giờ
Ngày 10/11/2021

Thành phần
- UBND huyện Tân Hồng
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Tân
Hồng
- UBND huyện Tam Nông
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Tam
Nông
- UBND Thành phố Hồng Ngự
- UBND các xã, phường thuộc Thành phố
Hồng Ngự

4

5
08 giờ - 11 giờ 30
Ngày 11/11/2021
6
7
8

14 giờ -17 giờ
Ngày 11/11/2021

9
08 giờ - 11 giờ 30
Ngày 12/11/2021
10

11
14 giờ -17 giờ
Ngày 12/11/2021
12

- UBND huyện Hồng Ngự
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Hồng
Ngự
- UBND huyện Cao Lãnh
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Cao
Lãnh
- UBND huyện Thanh Bình
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh
Bình
- UBND huyện Tháp Mười
- UBND các xã thuộc huyện Tháp Mười
- UBND Thành phố Cao Lãnh
- UBND các xã, phường thuộc Thành phố
Cao Lãnh
- UBND huyện Lấp Vò
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Lấp Vò
- UBND Thành phố Sa Đéc
- UBND các xã, phường thuộc Thành phố
Sa Đéc
- UBND huyện Lai Vung
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Lai
Vung
- UBND huyện Châu Thành
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Châu
Thành

Đầu mối liên hệ tổ chức lớp tập huấn:
Sở Thông tin và Truyền thông: Bà Huỳnh Thị Bích Ngọc – Số điện thoại:
0932 986 909.
VNPT Đồng Tháp: Bà Trần Thị Mộng Tâm – Số điện thoại: 0858636166

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TẬP HUẤN
(Kèm theo Công văn số /STTTT-CNTT ngày tháng năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)
Tên đơn vị: ………………………………………………………………………
STT Họ và tên

01

Nguyễn
Văn A

Đơn vị

Chức
vụ

Vai trò

Phòng
…

….

Lựa chọn
một trong
các vai trò:
- Admin;
- Tổng hợp
báo cáo;
- Duyệt và
gửi
báo
cáo;
-Nhập số
liệu
báo
cáo;

Số
điện
thoại
…

Email công vụ
(@dongthap.gov.vn)
nva@dongthap.gov.vn

