
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
_______________ 

Số: 4699/VPCP-KSTT 

V/v triển khai HTTTBC quốc gia 

và Trung tâm TT,CĐĐH của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi:   - Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;  

- Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); 

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). 

 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về triển khai 

Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở làm việc, khảo sát tại 10 bộ,  

cơ quan
1
 trong tháng 5/2020 và cuộc họp của Văn phòng Chính phủ với các bộ, 

cơ quan vào ngày 05/6/2020, cho thấy việc triển khai, kết nối Hệ thống thông tin 

báo cáo của các bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và đề 

xuất, lựa chọn thông tin báo cáo hàng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Thủ 

tướng Chính phủ đã đạt được một số kết quả, cụ thể như:  

- 19/22 bộ, cơ quan ngang bộ
2
 ban hành Thông tư quy định về chế độ báo 

cáo thuộc phạm vi quản lý; 12 bộ, cơ quan
3
 đang kết nối thử nghiệm Hệ thống 

thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin chuyên ngành, Trung tâm điều hành với 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

- 78/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg được triển khai trên 

các hệ thống thông tin của bộ, cơ quan; trong đó có: 40/78 chỉ tiêu đã kết nối
4
, 

38/78 chỉ tiêu đang thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.  

                                           
1
 Các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  

Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia,  

Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam,  

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 
2
 Các bộ chưa ban hành gồm: Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội,  

Giáo dục và Đào tạo. 
3
 Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông,  

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Giáo dục 

và Đào tạo, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 
4
 Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 08 chỉ tiêu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 07 chỉ tiêu, Bộ Thông tin và 

Truyền thông: 07 chỉ tiêu, Bộ Tư pháp: 05 chỉ tiêu, Bộ Tài chính: 04 chỉ tiêu, Bộ Khoa học và Công nghệ: 

04 chỉ tiêu, Bộ Giao thông vận tải: 02 chỉ tiêu, Bộ Y tế: 02 chỉ tiêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 chỉ tiêu. 
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- 09 bộ, cơ quan dự kiến lựa chọn 30 nhóm thông tin đề nghị báo cáo, kết 

nối phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Tuy nhiên, Thông tư quy định chế độ báo cáo của một số bộ chưa đáp ứng 

yêu cầu chuẩn hóa báo cáo tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 

của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
5
; 

nhiều bộ, cơ quan chưa hoàn thành việc xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin 

báo cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; việc xây dựng biểu mẫu 

cung cấp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng; việc kết 

nối các chỉ tiêu trên Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin chuyên 

ngành của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ còn chậm; các 

chỉ tiêu đã kết nối chủ yếu mới cung cấp dữ liệu thử nghiệm. 

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại 

Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 4/2020 (Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020) và chuẩn bị khai 

trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều 

hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự kiến trong tháng 8/2020,  

Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương phối hợp 

thực hiện một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Về chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo 

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

- Rà soát chế độ báo cáo hiện hành thuộc phạm vi quản lý tại Thông tư 

của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quy định chế độ báo cáo và các quy định pháp luật có liên quan, bảo 

đảm tất cả chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan
6
, địa phương 

được quy định tại Thông tư, Quyết định, được chuẩn hóa theo Nghị định  

số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 1605/VPCP-KSTT ngày 

03/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.  

- Trên cơ sở các chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, xây dựng, vận hành 

Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương, kết nối với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2020. Phạm vi xây dựng Hệ thống 

thông tin báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 1605/VPCP-KSTT. 

                                           
5 Như: Chỉ quy định chế độ báo cáo cho cấp tỉnh, không quy định cho cấp huyện, cấp xã;  

chế độ báo cáo của bộ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc chủ trì xây dựng báo cáo của 

Chính phủ báo cáo Quốc hội quy định tại Luật, Nghị định chưa được rà soát, quy định tại Thông tư; 

không quy định biểu số liệu báo cáo;... 

6 Bao gồm cả các chế độ báo cáo của bộ, cơ quan báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

hoặc chủ trì xây dựng báo cáo của Chính phủ báo cáo Quốc hội quy định tại các văn bản quy phạm 

pháp luật, theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 4034/VPCP-TH ngày 22/5/2020. 
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2. Về triển khai các chỉ tiêu báo cáo về kinh tế - xã hội theo Quyết định  

số 293/QĐ-TTg 

Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: 

- Trên cơ sở ý kiến tại của Văn phòng Chính phủ tại các văn bản  

số 4136/VPCP-KSTT ngày 26/5/2020, số 4156/VPCP-KSTT ngày 27/5/2020, 

khẩn trương hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao 

tại Quyết định số 293/QĐ-TTg; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, 

Tập đoàn VNPT tiến hành điện tử hóa các biểu mẫu, kết nối Hệ thống thông tin 

báo cáo của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.  

- Cung cấp số liệu báo cáo từ năm 2010 hoặc từ thời điểm sau đó khi bắt 

đầu có số liệu đến nay đối với các chỉ tiêu bộ, cơ quan được giao trên Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2020.  

3. Về các thông tin hàng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ 

Đề nghị các bộ, cơ quan: 

- Tiếp tục rà soát, lựa chọn, đề xuất danh mục thông tin, tần suất báo cáo 

phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi 

Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp, báo cáo. 

- Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT tiến hành 

kết nối, điện tử hóa biểu mẫu và cung cấp các thông tin báo cáo hàng ngày (theo 

danh mục thông tin tại Phụ lục I kèm theo Công văn này và danh mục thông tin 

dự kiến đề xuất nêu trên) trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết 

nối Hệ thống thông tin báo cáo, chuyên ngành của bộ, cơ quan với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2020, bảo đảm đến trước 

ngày 15/8/2020 cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu theo các danh mục. 

 4. Về kết nối Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan với Trung tâm thông 

tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài 

chính (Tổng cục Hải quan), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban quốc 

gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Tập đoàn EVN, Tập đoàn 

VNPT phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp kết nối, tương tác hai chiều giữa Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan với 

Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

bảo đảm phục vụ lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, trực quan tại các phiên 

họp định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề.  
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đầu mối 

của các bộ, cơ quan, địa phương liên hệ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, 

Văn phòng Chính phủ (Danh sách đầu mối tại Phụ lục II kèm theo Công văn 

này) để trao đổi, tháo gỡ hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

   các Vụ, Cục, Cổng TTĐT, TTTH; 

 - Lưu: VT, KSTT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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