
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK  
 

Số:             /UBND-KSTTHC 

V/v thực hiện thí điểm báo cáo trên 

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày          tháng          năm 2020 

                        

    Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc: Kho bạc Nhà nước tỉnh, 

Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh,  

Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, 

Ngân hành Nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

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, Công văn số 

1605/VPCP-KSTT ngày 03/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc, 

hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo 

của bộ, cơ quan, địa phương, UBND tỉnh đã có Công văn số 2258/UBND-

KSTTHC ngày 18/3/2020 về chủ trương triển khai thí điểm Hệ thống thông tin 

báo cáo tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với 

Viễn thông Đắk Lắk hoàn thành việc thiết lập thí điểm Hệ thống thông tin báo 

cáo của tỉnh (hệ thống VNPT-LRIS), tạo lập tài khoản để khai thác, sử dụng hệ 

thống và tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, khai thác hệ thống. 

Để việc triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh mang lại 

kết quả, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viễn thông Đắk 

Lắk (đơn vị triển khai thí điểm hệ thống VNPT-LRIS), các sở, ban, ngành (bao 

gồm các cơ quan, đơn vị ngành dọc), UBND các huyện, thị xã, thành phố thực 

hiện thí điểm báo cáo hoàn toàn thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh 

(không thực hiện bằng văn bản giấy) đối với các báo cáo sau: 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 và 

Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn 

tỉnh hàng tháng (Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo), 

thực hiện từ tháng 6 năm 2020.  

 - Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh hàng tháng, quý, năm (Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ 

quan chủ trì tổng hợp, báo cáo), thực hiện từ tháng 7 năm 2020.  

2. Đề nghị Viễn thông Đắk Lắk chuẩn bị đảm bảo điều kiện về hạ tầng, 

thiết bị, phần mềm và nhân sự để hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện thí điểm 

báo cáo hoàn toàn thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, đối với các 

loại báo cáo nêu trên. 
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3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo triển khai tại cơ quan đơn vị mình; phân công, bố trí nhân 

sự tham gia thí điểm đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ và đạt hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị chủ động liên hệ các đầu mối sau để được phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ: 

 - Đơn vị triển khai hệ thống: Ông Nguyễn Thái Vĩnh, điện thoại: 

0914.914899, email: ntvinh.dlc@vnpt.vn; ông Nguyễn Thanh Quang, điện thoại: 

0947.914609, email: ntquang.dlc@vnpt.vn, chuyên viên Trung tâm Công nghệ 

Thông tin - Viễn thông Đắk Lắk. 

 - Văn phòng UBND tỉnh: Bà H’Lý Niê, chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ 

tục hành chính, điện thoại: 0849.831318, email: lynie@vpubnd.daklak.gov.vn. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các phòng, TT thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC (Hly10b). 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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