
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-CNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 10 năm 2022 

V/v nhập số liệu trên Hệ thống báo cáo 

của tỉnh  

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn.  

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”; 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ 

quy định về chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng, 

vận  hành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đảm  bảo  kết nối  với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ. Đến nay sau thời gian thử nghiệm Hệ thống đã vận 

hành ổn đỉnh và kết nối liên thông với Hệ thống báo cáo của Chính phủ. 

Để hệ thống báo cáo của tỉnh phát huy được vai trò trong việc tổng hợp, 

phân tích số liệu theo thàng, quý, năm. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng 

đề nghị quý cơ quan, đơn vị tiến hành tổng hợp và nhập số liệu các chỉ tiêu 

thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý trên hệ thống báo cáo. Việc thực hiện 

nhập số liệu trên hệ thống báo cáo của tỉnh được thực hiện cụ thể như sau: 

1) Báo cáo về số liệu các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, 

số liệu tổng hợp từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/10/2022. 

Nội dung và mẫu biểu báo cáo tháng tương ứng với các nội dung báo cáo 

trên được đăng tải trên Hệ thống báo cáo của tỉnh tại địa chỉ: 

https://baocao.namdinh.gov.vn. Thời gian thực hiện báo cáo từ ngày 20/10/2022 

đến hết ngày 25/10/2022. (Từ ngày 20 đến ngày 25 của các tháng tiếp theo Hệ 

thống sẽ tự động mở và đóng để các đơn vị thực hiện nhập số liệu của kỳ tiếp 

theo) 

2) Về hình thức báo cáo, quý cơ quan, đơn vị nhập trực tiếp các số liệu báo 

báo vào Hệ thống báo cáo của tỉnh(Tài khoản và mật khẩu để đăng nhập đã được 

Sở Thông tin và Truyền thông cấp cho cán bộ đầu mối của Quý Cơ quan theo 

https://baocao.namdinh.gov.vn/


Công văn số 217/STTTT-CNTT ngày 07/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc cử cán bộ triển khai Hệ thống báo cáo của tỉnh; nếu Quý Cơ quan 

chưa nhận được, vui lòng liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông). 

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 

của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 

thắc mắc các cơ quan, đơn vị liên hệ: đ/c Trần Văn Thưởng, phòng Công nghệ 

thông tin, điện thoại: 0916779981; đ/c Phạm Văn An, phòng Công nghệ thông 

tin, điện thoại: 0977227111.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CNTT (thuongtv).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Vũ Trọng Quế  
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