UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 782 /UBND-THVX

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc triển khai Hệ thống
thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh; Toà án Tỉnh;
Kho bạc nhà nước Tỉnh; Công an Tỉnh;
Bảo hiểm xã hội Tỉnh; Cục Thống kê;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
1408/STTTT-CNTT ngày 22 tháng 12 năm 2021 về đề nghị ban hành văn bản
chỉ đạo sử dụng chính thức Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp, Uỷ ban
nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất thời gian vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng
Tháp (gọi tắt là Hệ thống báo cáo): Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, cụ thể:
- Địa chỉ sử dụng https://baocao.dongthap.gov.vn
- Các biểu mẫu báo cáo theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 07
tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành biểu mẫu thu
thập hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (gọi tắt là Quyết định
1372/QĐ-UBND). Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị và địa phương
phối hợp với đơn vị triển khai (VNPT tỉnh Đồng Tháp) thực hiện bổ sung thêm
các biểu mẫu báo cáo khác (nếu có nhu cầu).
2. Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Toà án
nhân dân Tỉnh, Kho bạc nhà nước Tỉnh; Công an Tỉnh, Bảo hiểm xã hội Tỉnh,
các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện báo cáo trên Hệ thống
báo cáo.
* Lưu ý:
- Thời gian đầu, thực hiện nhập số liệu báo cáo năm 2021 và tiếp tục thực
hiện nhập số liệu báo cáo tiếp theo, theo thời gian đã quy định.
- Hỗ trợ sử dụng Hệ thống báo cáo: Nhóm Zalo “Hỗ trợ hệ thống Thông
tin báo cáo tỉnh”; nhân sự hỗ trợ qua điện thoại (Phụ lục kèm theo).
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3. Cục Thống kê Tỉnh
- Triển khai lấy dữ liệu trên các biểu mẫu theo Quyết định số 1372/QĐUBND do các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo, từng bước thay thế báo
cáo giấy.
- Triển khai cấu hình và nhập dữ liệu các chỉ tiêu thống kê của ngành theo
Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã; số liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh về kết quả triển khai Hệ thống báo cáo.
- Chỉ đạo phòng chuyên môn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa
phương trong quá trình triển khai thực hiện. Định kỳ hằng quý, báo cáo Uỷ ban
nhân dân Tỉnh tình hình sử dụng Hệ thống báo cáo.
- Yêu cầu đơn vị cho thuê phần mềm (VNPT tỉnh Đồng Tháp) bảo đảm hạ
tầng Hệ thống báo cáo hoạt động thông suốt; cử nhân sự hỗ trợ, cấu hình biểu
mẫu, tài khoản, đồng thời chỉnh sửa, bổ sung các chức năng theo yêu cầu.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị và địa phương phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để phối
hợp giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Thông tin và Truyền thông
tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, cho ý kiến thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các Phó CT/UBND Tỉnh;
- VNPT tỉnh Đồng Tháp;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn

PHỤ LỤC
DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ
HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Công văn số
/UBND-THVX ngày tháng năm 2021
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

Stt

Họ và tên

1

Phan Hiếu Thiện

2

Phan Hồ Trọng Hiếu

3

Trương Thị Lan Thảo

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Trần Thanh Tùng
Nguyễn Minh Sơn
Lâm Thanh Ngân
Lê Khắc Tuấn
Nguyễn Xuân Khoa
Lưu Phước Hưng
Phan Thanh Kiên
Nguyễn Văn Danh
Nguyễn Tiến Dũng
Hồ Văn Bợt
Hồ Văn Dũng
Nguyễn Thanh Huy
Dương Bảo Long
Dương Hoàng Bình

Điện thoại

Chức danh
Chuyên viên Trung
tâm CNTT

0277.3854.361

0946.850.469
0911.303.835
0919.818.035
0397.438.727
0913.669.969
0919.530.630
0949.446.226
0919.234.038
0913.791.333
0918.599.600
0946.663.988
0914.887.117
0798.369.000
0918.360.424

Chuyên viên Trung
tâm CNTT
Chuyên viên Trung
tâm CNTT
Chuyên viên CNTT
Tổ trưởng Tổng hợp
Tổ trưởng Tổng hợp
Chuyên viên CNTT
P.GĐ TT Viễn Thông
Chuyên viên CNTT
Tổ trưởng Tổng hợp
Chuyên viên CNTT
Tổ trưởng kỹ thuật
Chuyên viên CNTT
Tổ trưởng Tổng hợp
Tổ trưởng Tổng hợp
Chuyên viên CNTT
Chuyên viên CNTT

Địa bàn, đơn vị
hỗ trợ
Viện Kiểm sát nhân dân
Tỉnh, Kho bạc nhà nước
Tỉnh, Công an Tỉnh, Bảo
hiểm xã hội Tỉnh,
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