
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-NC          Kon Rẫy, ngày      tháng      năm 

V/v phối hợp rà soát, đề xuất 

Danh mục chế độ báo cáo định 

kỳ trên Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh 

 

 

   Kính gửi:  Các phòng ban chuyên môn thuộc huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 1401/VP-TTHCC của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

phối hợp rà soát, đề xuất Danh mục chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh.  Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

Nhằm đồng bộ dữ liệu chế độ báo cáo định kỳ trên Hệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Nghị 

quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ(1), góp phần thực 

hiện công tác chuyển đổi số. UBND huyện đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, đề 

xuất danh mục tham mưu báo cáo của UBND huyện hoặc báo cáo của đơn vị (định 

kỳ, chuyên đề, đột xuất...) thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình quản lý (nếu 

có). Hoàn thành gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) chậm 

nhất trước ngày 22/3/2023.  

UBND huyện báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Trần Khắc Hà 

 

                                           
1 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 yêu cầu: "Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ 

thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước tháng 6/2023”. 
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