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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 1574 /QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 5 năm 2020 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ  

mục tiêu quản lý Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 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; 

Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản 

lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQD, HĐND và UBND tỉnh và 

các sở, ban, ngành có quy định chế độ báo cáo định kỳ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định 

kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố, giao: 

1. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các 

cơ quan, đơn vị thực hiện, cập nhật chế độ báo cáo theo Quyết định này. 

2. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm cập nhật thường xuyên chế độ báo 

cáo định kỳ khi được sửa đổi, bổ sung và kịp thời trình UBND tỉnh công bố theo 

quy định. 

3. Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học kịp thời đăng tải Danh mục 

chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng của các sở, ban, ngành lên 

trang https://congbao.hatinh.gov.vn/vbpq hatinh.nsf/VwBaoCao?OpenView 

theo quy định. 

https://congbao.hatinh.gov.vn/vbpq%20hatinh.nsf/VwBaoCao?OpenView
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở; 

Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:  
- Như điều 3;  

- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo) 

- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  

- Trung tâm TT- CB-TH; 

- Lưu: VT, PC. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Hƣng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

                            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ PHỤC VỤ MỤC TIÊU QUẢN LÝ 

NHÀ NƢỚC THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1574 /QĐ-UBND ngày 22 / 5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh) 

 

 

STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

I SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ   

1 

Báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm 

vụ của các Sở, 

Ban, Ngành, 

UBND các 

huyện, thành phố; 

cơ quan Trung 

ương đóng trên 

địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Các Sở, Ban, 

Ngành; các cơ 

quan trưng 

ương đóng trên 

địa bàn; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã;  

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

huyện tổng hợp 

chung). 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Qua phần mềm 

Quản lý văn  

bản và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ -

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ -

UBND  

Tháng/ 3 

tháng/ 6 

tháng/ 9 

tháng/năm  

 

Biểu 1 De cuong bao 
cao.docx

Bieu 2 so lieu KTXH 
hang 6 thang.xlsx

Bieu 3 So lieu KTXH 
hang nam.xlsx
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Báo cáo tình hình 

phát triển doanh 

nghiệp, hộ kinh 

doanh, tổ hợp tác 

và hợp tác xã trên 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã;  

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư; 

 

- Qua phần mềm 

Quản lý văn  

bản và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

17h 30 thứ 6 

hàng tuần 

Sáng thứ 2 

tuần tiếp theo 
Hàng tuần 

Bieu 1, 2, 3, 4, 5 BC 
So lieu dang ky doanh nghiep, họ KD, To HT, HTX.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

huyện tổng hợp 

chung). 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

II SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

1 

Báo cáo Đề án 

vận động nguồn 

lực xã hội hỗ trợ 

trẻ em các xã đặc 

biệt khó khăn 

vùng dân tộc 

thiểu số và miền 

núi 

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức 

chính trị xã 

hội; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố. 

 

- Sở Lao 

động -

TB&XH; 

- UBND tỉnh. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Mau 1 De cuong bao 
cao.docx

 

2 

Báo cáo kết quả 

thực hiện Đề án 

hỗ trợ trẻ em 

khuyết tật tiếp 

cận các dịch vụ 

bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục tại cộng 

đồng giai đoạn 

2019 - 2025 

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- Các tổ chức 

chính trị xã 

hội; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố. 

- Sở Lao 

động -

TB&XH; 

- UBND tỉnh. 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Mau 2 De cuong bao 
cao.docx

 

3 

Báo cáo kết quả 

thực hiện mục 

tiêu Cộng đồng 

VHXH ASEAN 

đến năm 2025 

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố. 

- Sở Lao 

động -

TB&XH; 

- UBND tỉnh. 

 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

Báo cáo 

năm Mau 3 De cuong bao 
cao.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

 - Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

16/2020/QĐ - 

UBND  

UBND  

4 

Báo cáo kết quả 

thực hiện Chương 

trình mục tiêu 

Quốc gia về bình 

đẳng giới tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 

2016-2020 

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố.  

 

- Sở LĐ -

TB&XH; 

- UBND tỉnh. 

 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau 4 De cuong bao 
cao.docx
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Báo cáo tình hình 

thực hiện Chương 

trình mục tiêu 

quốc gia giảm 

nghèo 

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh 

làm chủ đầu tư 

hoạt động; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố; 

- UBND cấp xã 

(do cấp huyện 

tổng hợp). 

- Sở LĐ -

TB&XH; 

- UBND tỉnh. 

 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 03 

tháng/ 06 

tháng/09 

tháng/năm 

 

Mau 5 De cuong bao 
cao.docx

 

6 

Báo cáo Quỹ con 

giống do tập đoàn 

Vingroup tài trợ 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố; 

- UBND cấp xã 

- Sở LĐ -

TB&XH; 

- UBND tỉnh. 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

Báo cáo 

năm Mau 6 De cuong và 
phu bieu bao cao.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

(do cấp huyện 

tổng hợp) 

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

16/2020/QĐ - 

UBND  

7 

Báo cáo tình hình 

lao động là người 

nước ngoài làm 

việc trên địa bàn 

tỉnh 

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố; 

 

- Sở Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội 

(chủ trì); 

- Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

tỉnh; 

- Công an 

tỉnh; 

- UBND tỉnh.  

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau so 7 De cuong 
và phu bieu bao cao.docx

 

8 

Báo cáo kết quả 

bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, hoạt động 

hòa giải tranh 

chấp lao động 

 

UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố; 

 

- Sở Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND tỉnh. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau 8 De cuong bao 
cao.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

9 

Báo cáo kết quả 

thực hiện các 

chính sách hỗ trợ 

người lao động 

tham gia BHXH 

tự nguyện theo 

Nghị quyết số 

177/2019/NQ -

HĐND 

 

- Bảo hiểm xã 

hội tỉnh; 

- Sở Lao động 

– Thương binh 

và Xã hội; 

 

 Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 

 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau 9 De cuong bao 
cao.docx

 

10 

 

Báo cáo kết quả 

thực hiện cho vay 

hỗ trợ lãi suất 

theo Nghị quyết 

số 150/2019/NQ - 

HĐND 

 

 

Chi nhánh 

Ngân hàng nhà 

nước tỉnh 

 

- Sở Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội; 

- Sở Tài 

chính. 

 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau 10 Phu bieu bao 
cao.docx

 

11 

Báo cáo tình hình 

thực hiện các 

chính sách hỗ trợ 

theo Nghị quyết 

số 150/2019/NQ - 

HĐND 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Sở Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau so 11 De cuong 
va Phu bieu báo cao.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

tỉnh (nếu có) 

12 

Báo cáo về công 

tác phòng, chống 

và cai nghiện ma 

túy trong tình 

hình mới  

- Các sở, ban, 

ngành, đoàn 

thể cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố 

 

- Sở Lao 

động -

TB&XH 

- UBND tỉnh 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng, năm Mau 12 De cuong 
bao cao.docx

 

III SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1 

Báo cáo kết quả 

sản xuất vụ Đông 

năm trước 

UBND các 

huyện, Thành 

phố, Thị xã 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT, 

UBND tỉnh 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Báo cáo tuần: 

Từ thứ 6 tuần 

trước, đến thứ 

5 tuần sau. 

 

Báo cáo tổng 

kết vụ, trước 

31/3 hàng 

năm 

Báo cáo Tuần: 

trước 15h, 

ngày thứ 5 

hàng tuần. 

 

Báo cáo vụ: 

trước 30/4 

hàng năm 

Báo cáo 

hàng Tuần. 

 

Báo cáo 

năm 

 

Biểu số 1, 2 BC Tuần 
và BC Năm.docx

 

2 
Báo cáo kết quả 

sản xuất vụ Xuân 

UBND các 

huyện, Thành 

phố, Thị xã 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT, 

UBND tỉnh 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

Báo cáo tuần: 

Từ thứ 6 tuần 

trước, đến thứ 

5 tuần sau. 

 

Báo cáo tổng 

kết vụ: trước 

Báo cáo Tuần: 

trước 15h, 

ngày thứ 5 

hàng tuần 

 

Báo cáo vụ: 

Trước 30/8 

Báo cáo 

hàng Tuần 

 

Báo cáo 

năm 

 

Biểu số 1, 2 BC Tuần 
và BC Năm 1.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

31/7 hàng 

năm 

hàng năm 

3 

Báo cáo kết quả 

sản xuất vụ Hè 

Thu – Mùa 

UBND các 

huyện, Thành 

phố, Thị xã 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT, 

UBND tỉnh 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Báo cáo tuần: 

Từ thứ 6 tuần 

trước, đến thứ 

5 tuần sau  

 

Báo cáo tổng 

kết vụ: trước 

31/10 hàng 

năm 

Báo cáo Tuần: 

trước 15h, 

ngày thứ 5 

hàng tuần 

 

Báo cáo vụ: 

Trước 15/12 

hàng năm 

Báo cáo 

hàng Tuần. 

 

Báo cáo 

năm 

 

Biểu số 1, 2 BC Tuần 
và BC Năm 1.docx

 

4 

Báo cáo tình hình 

thực hiện Chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới, Chương 

trình Mỗi xã một 

sản phẩm 

- Các Sở, Ban, 

Ngành, tổ chức 

đoàn thể; các 

tổ chức được 

giao đỡ đầu, tài 

trợ xây dựng 

nông thôn mới;  

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã;  

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

huyện tổng hợp 

chung). 

Văn phòng 

Điều phối 

NTM tỉnh 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Tháng/quý 

I /06 tháng/ 

09 tháng/ 

năm 

 

Biểu 1 BC so lieu.xls

 
 

Bieu 2 BC so liẹu.xls
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

IV SỞ TƢ PHÁP  

1 

Báo cáo công tác 

xử lý vi phạm 

hành chính  

- Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố và thị xã; 

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

huyện tổng 

hợp). 

Sở Tư pháp 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

tháng 
Phu luc 1 - Bieu 

mau.xls

 

V SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  

1 

 Báo cáo sơ kết, 

tổng kết đánh giá 

tình hình thực 

hiện nhiệm vụ 

quản lý tài 

nguyên và môi 

trường và phương 

hướng, nhiệm vụ 

thời gian tới 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã;  

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

huyện tổng 

hợp). 

 

- Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường; 

- Văn phòng 

Đoàn ĐBQH, 

HĐND và  

UBND tỉnh. 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng/ năm 

 
Phu lục De cuong và 
cac Bieu BC so liẹu.docx

 

VI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

1 

Báo cáo kết quả 

xây dựng Chính 

quyền điện tử  

- Các Sở, Ban, 

Ngành; các cơ 

quan trưng 

ương đóng trên 

địa bàn; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã;  

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

huyện tổng 

hợp). 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng/ năm 

 
Phu luc I De cuong 

báo cao ket qua XD CQDT.docx
 

2 

Báo cáo công tác 

thông tin tuyên 

truyền  

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng/ năm 

 
Phu luc I De cuong 

BC cong tac TT tuyen truyen.docx
 

3 

Báo cáo công tác 

quản lý nhà nước 

về hoạt động xuất 

bản, in, phát hành 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng/ năm 

 
Phu luc De cuong va 

Bieu mau.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

UBND  

4 

Báo cáo tình hình 

khai thác, sử dụng 

DVC trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 

4 và việc thực 

hiện tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

- Các sở, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã.  

 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cao 

Quý I/ 06 

tháng/ 09 

tháng và 

năm 

Biểu mẫu bao cao so 
lieu.docx

 

VII SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1 

Báo cáo tình hình 

công tác quản lý 

về chất lượng sản 

phẩm hàng hóa 

thuộc phạm vị 

quản lý 

- Các sở, banh, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã. 

 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ -  

UBND  

Báo cáo 

năm 

 
Mau bao cao QL 
NNCLSP.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

2 

Báo cáo tình hình 

duy trì, cải tiến và 

áp dụng hệ thống 

quản lý theo 

TCVN ISO 9001 

- Các sở banh 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã. 

 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm 

 
Mau bao cao ISO 

9001.docx
 

VIII SỞ Y TẾ  

1 

Báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm 

vụ bảo đảm an 

toàn thực phẩm  

- Các Sở: Công 

thương, Nông 

nghiệp và 

PTNT, Công 

an, Khoa học 

Công nghệ, 

Thông tin 

truyền thông; 

- Cục Quản lý 

thị trường; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã;  

- UBND cấp xã 

(do UBND cấp 

- Sở Y tế, 

- Chi cục 

ATVSTP, 

 

 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo  

03 tháng/ 

06 tháng/ 

01 năm 

Mau De cuong bao 
cao.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

huyện tổng hợp 

chung). 

IX SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

1 

Báo cáo Phong 

trào “Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” 

- UBND cấp xã 

(báo cáo về 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố) 

- UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Các sở, 

ngành, đoàn 

thể thành viên 

BCĐ tỉnh 

Ban chỉ đạo 

phong trào 

Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng ĐSVH 

tỉnh (Sở Văn 

hóa, Thể thao 

và Du lịch là 

cơ quan 

thường trực) 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

 

30/11 hàng 

năm 

- 05/12 đối với 

UBND cấp xã. 

- 10/12 đối với 

UBND cấp 

huyện, và các 

sở, ban, ngành, 

đoàn thể. 

- 20/12 Sở 

VHTTDL gửi 

UBND tỉnh và 

Ban chỉ đạo 

TW phong trào 

“TDĐKXDĐS

VH”. 

Báo cáo 

năm 

 

Mau De cuong bao 
cáo.docx

 
 

Biểu tổng hợp số liệu 
văn hóa năm (1).xls

 

X SỞ XÂY DỰNG  

1 

Báo cáo công tác 

quản lý trật tự xây 

dựng, quản lý 

chất lượng các 

công trình xây 

dựng  

- Các Sở: Giao 

thông Vận tải, 

Công Thương, 

Nông nghiệp 

và PTNT;  

- Ban Quản lý 

Sở Xây dựng 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 03 

tháng/06 

tháng/09 

tháng/năm 

 

Phu luc De cuong 
bao cao.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

KKT tỉnh;  

- UBND cấp 

huyện 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

UBND  

XI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

1 

Báo cáo kết quả 

thực hiện kế 

hoạch làm đường 

giao thông, rãnh 

thoát nước theo 

cơ chế hỗ trợ xi 

măng 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

(tổng hợp các 

xã báo cáo Sở 

GTVT) 

Sở Giao 

thông vận tải 

(tổng hợp, 

báo cáo 

UBND tỉnh) 

 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

tháng Bieu thong ke so 
liẹu.docx

 

XII SỞ NỘI VỤ  

1 

Báo cáo số lượng 

công chức từ cấp 

huyện trở lên 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy (phối 

hợp cung cấp 

số liệu theo 

yêu cầu của 

Sở Nội vụ. 

 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm BIỂU MẪU 1 BÁO 
CÁO SỐ LƢỢNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

Bộ). 

2 

Báo cáo tiền 

lương bình quân 

một cán bộ, công 

chức, viên chức 

khối địa phương 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

- Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy (phối 

hợp cung cấp 

số liệu theo 

yêu cầu của 

Bộ). 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm BIỂU MẪU 2 BÁO 
CÁO TIỀN LƢƠNG BÌNH QUÂN MỘT CÁN BỘ.docx

 

3 
Báo cáo số lượng 

viên chức 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã. 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm BIEU MẪU 3 BÁO 
CÁO SỐ LƢỢNG VIÊN CHỨC.DOCX

 

4 

Báo cáo kết quả 

thực hiện nâng 

bậc lương đối với 

cán bộ, công 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

Báo cáo 

năm BIỂU MẪU 4 BÁO 
CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƢƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ.DOCX 
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

chức, viên chức 

và người lao động 

phố, thị xã.  công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

16/2020/QĐ - 

UBND  

5 

Báo cáo kết quả 

thực hiện nâng 

bậc lương đối với 

cán bộ, công 

chức, viên chức 

ngạch chuyên 

viên cao cấp và 

các ngạch, chức 

danh tương 

đương ngạch 

chuyên viên cao 

cấp 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã. 

Sở Nội vụ 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Bieu mau 5 so lieu ve 
quan ly cong chuc vien chuc.docx.doc 

6 

Báo cáo kết quả 

đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, 

công chức trong 

nước, nước ngoài 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Bieu mau 6 Bao cao 
ket qua dao tao boi duong can bo cc.xls
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

7 
Báo cáo kế hoạch 

biên chế 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

- Đơn vị sự 

nghiệp cấp 

tỉnh; 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Bieu 7 so lieu Ke 
hoach bien che.xls

 

8 

Báo cáo công tác 

thi đua khen 

thưởng 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Mau Đề cƣơng báo 
cáo tong ket TD-KT 1.docx

 

9 

Báo cáo kết quả 

đánh giá, xếp loại 

công tác văn thư, 

lưu trữ 

- Sở, ban, 

ngành cấp tỉnh 

- UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

Sở Nội vụ. 

- Qua phần  

mềm Quản 

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 

năm Bieu mau 9 so lieu 
bao cao danh gia xep loai cong tac van thu luu tru.xls
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

XIII SỞ CÔNG THƢƠNG  

1 

Báo cáo tình hình 

thực hiện chính 

sách phát triển 

công nghiệp 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã. 

 

Sở Công 

Thương 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 6 

tháng/năm 

 

Mãu 1 De cuong BC 
tinh hinh thuc hienj chinh sach cong nghiep.docx

 

2 

 

Báo cáo tình hình 

đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật trong cụm 

công nghiệp  

Chủ đầu tư, 

kinh doanh, 

quản lý cụm 

công nghiệp 

Sở Công 

Thương 

 

- Văn bản giấy; 

- Email: 

socongthuong@

hatinh.gov.vn. 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 6 

tháng/năm 

 

Bieu 2 tinh hinh du 
an dau tu ha tang ky thuat.docx

 

3 

Báo cáo tình hình 

hoạt động và  khó 

khăn vướng mắc 

trong phát triển 

cụm công nghiệp 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Sở Công 

Thương 

 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 6 

tháng/năm 

 

Bieu 3 BC so lieu 
quan ly cum cong nghiep.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

tỉnh (nếu có) 

4 

Báo cáo quản lý 

hoạt động kinh 

doanh theo 

phương thức đa 

cấp 

- UBND cấp 

huyện, thành 

phố, thị xã báo 

cáo Sở Công 

Thương. 

- UBND cấp 

xã, phường, thị 

trấn báo cáo 

UBND cấp 

huyện. 

Sở Công 

Thương 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo  

năm 

 
Bieu 4 De cuong bao 
cao HD KD da cap.docx

 

5 

Báo cáo tình hình 

sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp 

Tổ chức, doanh 

nghiệp sử dụng 

vật liệu nổ 

công nghiệp 

Sở Công 

Thương 

- Văn bản giấy; 

- Email: 

socongthuong@

hatinh.gov.vn 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Báo cáo 06 

tháng/năm 

 

Bieu 5 De cuong tinh 
hinh su dụng VLNCN.docx

 

6 

Báo cáo công tác 

quản lý nhà nước 

về kinh doanh khí 

dầu mỏ hóa lỏng; 

an toàn thực 

phẩm  

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Sở Công 

Thương 

- Qua phần 

 mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ  

công việc; 

- Qua Hệ thống 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND 

Báo cáo 06 

tháng/năm 

 

Bieu 6 De cuong BC 
ve tinh hinh KD khi dau hoa long.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

UBND 

XIV THANH TRA TỈNH  

1 
Báo cáo công tác 

thanh tra  

1. Các Sở, ban, 

ngành, cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc UBND 

tỉnh  

2. UBND 

huyện, thành 

phố, thị xã; 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn. 

3. Viện kiểm 

sát nhân dân 

tỉnh; Tòa án 

nhân dân tỉnh; 

Cục Thi hành 

án dân sự tỉnh; 

Ủy ban MTTQ 

tỉnh và các 

đoàn thể cấp 

tỉnh; Ngân 

- UBND tỉnh; 

- Thanh tra 

tỉnh; 

- Thanh tra 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

- Qua phần  

mềm Quản  

lý văn bản  

và Hồ sơ 

 công việc; 

- Qua Hệ thống 

phần mềm báo 

cáo của UBND 

tỉnh (nếu có) 

Quy định tại 

Điều 6 ban 

hành kèm 

theo Quyết 

định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Quy định tại 

Điều 7 ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

16/2020/QĐ - 

UBND  

Tháng/03 

tháng/06 

tháng/09 

tháng/năm 

De cuong bieu mau 
bao cao Thanh tra.docx
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STT Tên báo cáo 

Đối tƣợng 

thực hiện báo 

cáo 

Cơ quan 

nhận báo cáo 

Phƣơng thức 

gửi, nhận báo 

cáo 

Thời gian 

chốt số liệu 

báo cáo 

Thời hạn gửi 

báo cáo 

Tần suất 

thực hiện 

báo cáo 

Mẫu đề cƣơng 

báo cáo/Biểu 

mẫu số liệu 

báo cáo 

hàng Nhà nước 

tỉnh; Kho bạc 

Nhà nước tỉnh; 

Cục Thuế; Cục 

Thống kê; Cục 

Hải quan; Bảo 

hiểm Xã hội 

tỉnh; các hội, 

hiệp hội gồm: 

Liên minh 

HTX Hà Tĩnh, 

Liên hiệp các 

Hội KHKT Hà 

Tĩnh 
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