
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND        Quảng Bình, ngày       tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

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 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 Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về 

xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Quảng Bình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

199/TTr-STTTT ngày 16/3/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các chế độ báo cáo định kỳ 

được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình. 

Điều 2. Căn cứ các chế độ báo cáo định kỳ được công bố tại Quyết định 

này, giao các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hoàn thiện phần mềm báo 

cáo điện tử theo các chế độ báo cáo đã được công bố tại Quyết định này, đáp ứng 

các quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, 

đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Bình 

với các hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 

451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 và Kế hoạch số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm kịp thời trình UBND tỉnh 

công bố sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ khi các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về chế độ báo cáo có sự thay đổi sau thời điểm Quyết định 

này được ban hành. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-451-qd-ttg-2019-ke-hoach-thuc-hien-nghi-dinh-09-2019-nd-cp-412246.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
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3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các 

doanh nghiệp, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông để tổ chức thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo 

cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng 

Bình theo Kế hoạch số 2153/KH-UBND. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để tổng hợp); 

- Lưu: VT, TH, KSTTHC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoàng 

 



 

Phụ lục 

CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /      /2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình) 

 

Phần I 

DANH MỤC CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DO CÁC BỘ, NGÀNH QUY ĐỊNH 

 

TT Tên báo cáo 
Văn bản QPPL quy định  

báo cáo 

Ghi 

chú 

1 Báo cáo định kỳ về tình 

hình ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các cơ 

quan nhà nước 6 tháng, 

năm 

Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 

07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chế độ báo cáo định kỳ 

về tình hình ứng dụng công nghệ thông 

tin của cơ quan nhà nước 

 

2 Báo cáo hoạt động cấp 

giấy phép bưu chính, văn 

bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính 

Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT ngày 

26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về báo cáo nghiệp vụ 

bưu chính 

 

3 Báo cáo hoạt động xuất 

bản, phát hành xuất bản 

phẩm 6 tháng/năm 

 

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 

07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật xuất bản và 

Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật xuất bản 

 

4 Báo cáo hoạt động in  

năm 

 

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 

28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của 

Chính phủ quy định về hoạt động in 

 

5 Báo cáo Kết quả công tác  

thông tin đối ngoại năm 

Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 

19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn quản lý hoạt động 

thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 
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6 Tổng hợp sản lượng, 

doanh thu bưu chính 

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 

29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông 

 

7 

Tổng hợp số lượng lao 

động, điểm phục vụ, nộp 

ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực bưu chính 

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 

29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông 
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Tổng hợp số lượng lao 

động, số lượng thuê bao 

điện thoại, thuê bao truy 

nhập Internet 

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 

29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chế độ báo cáo thống kê 

ngành Thông tin và Truyền thông 

 

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH 

Không có. 

 

 



 

Phần II 

NỘI DUNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 

 

I. Báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong cơ quan nhà nước 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng 

CNTT trong cơ quan nhà nước. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 06/2013/TT-

BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo 

cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.  

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Tình hình ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện tổng hợp báo cáo chung trên địa bàn: Sở Thông tin 

và Truyền thông, UBND tỉnh. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo về tình hình ứng dụng CNTT: Các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo chung của tỉnh: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện: 

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử được; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện 

tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi: Trước ngày 01/02 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 báo cáo/năm.  

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo.  

10. Mẫu đề cương báo cáo: Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2013/TT-BTTTT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố gửi báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, tổng hợp, xây dựng báo cáo, 

trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông. 

* Mẫu đề cương báo cáo kèm theo: 
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Phụ lục số II 

BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ  

THÔNG TIN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ) 

 

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG 

1. Năm báo cáo: …… 

2. Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là tỉnh, thành phố): …… 

3. Địa chỉ trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố: …… 

4. Điện thoại: ……                               Fax: …… 

5. Thư điện tử liên hệ: …… 

6. Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử (Website/Portal) chính thức của UBND tỉnh, thành 

phố: …… 

7. Tổng số các cơ quan chuyên môn trực thuộc (sở, ban, ngành)2: …… 

8. Tổng số UBND các quận, huyện và tương đương: …… 

9. Tổng số cán bộ, công chức của tỉnh, thành phố (các cơ quan chuyên môn và UBND 

cấp quận, huyện và tương đương)3: …… 

Trong đó: 

9.1. Tổng số cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn trực thuộc: …… 

9.2. Tổng số cán bộ, công chức của UBND các quận, huyện và tương đương: …… 

MỤC 2. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: …… 

2. Cơ quan công tác: …… 

3. Chức vụ: …… 

4. Điện thoại cố định: ……   Điện thoại di động: …… 

5. Thư điện tử: …… 

MỤC 3. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1. Tổng số cán bộ, công chức được trang bị máy tính4: …… 

Trong đó:   

1.1. Tổng số cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc được trang bị 

máy tính: …… 

1.2. Tổng số cán bộ, công chức tại UBND các quận, huyện và tương đương được trang 

bị máy tính: …… 

2. Tổng số máy tính có kết nối Internet băng thông rộng (xDSL): …… 

Trong đó:  

2.1. Tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc: …… 

2.2. Tại UBND các quận, huyện và tương đương: …… 

3. Tổng số máy tính không kết nối Internet vì lý do an ninh: ...… 

3.1. Tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc: ...… 

                                           
1Báo cáo được thực hiện trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) trực thuộc và  

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là UBND các quận, huyện và tương đương). 
2Chỉ bao gồm các cơ quan chuyên môn trực thuộc là sở ban ngành, không tính các cơ quan sự nghiệp thuộc 

UBND tỉnh, thành phố. 
3Tổng số cán bộ, công chức của tỉnh, thành phố bao gồm số cán bộ, công chức hành chính (không bao gồm  

viên chức, lao động hợp đồng) của tất cả các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND các quận, huyện và tương 

đương. 
4 Bao gồm số cán bộ, công chức hành chính của tất cả các cơ quan chuyên môn (sở, ban, ngành) và của UBND 

các quận, huyện và tương đương được trang bị máy tính bao gồm cả máy tính để bàn và máy tính xách tay. 
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3.2. Tại UBND các quận, huyện và tương đương: ...… 

4. Tổng số cơ quan có mạng cục bộ (LAN) trên toàn tỉnh, thành phố: …… 

Trong đó:  

4.1. Số cơ quan chuyên môn trực thuộc có mạng LAN: …… 

4.2. Số UBND quận, huyện và tương đương có mạng LAN: …… 

5.  Mạng diện rộng (WAN) kết nối các cơ quan  

Trong đó:   

5.1. Số cơ quan chuyên môn trực thuộc được kết nối với WAN: …… 

5.2. Số UBND quận, huyện và tương đương được kết nối với WAN: …… 

6. Kết nối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và  

Nhà nước 

6.1. Số cơ quan chuyên môn trực thuộc đã kết nối và sử dụng: …… 

6.2. Số UBND quận, huyện và tương đương đã kết nối và sử dụng: …… 

7. Tổng số máy chủ trên toàn tỉnh, thành phố: …… 

Trong đó:  

7.1. Tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc: …… 

7.2. Tại UBND các quận, huyện và tương đương: …… 

8. Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (trụ sở UBND tỉnh, thành phố, các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc và UBND các quận, huyện và tương đương) 

8.1. Tổng số mạng LAN được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và 

phòng, chống truy cập trái phép: …… 

8.2. Hệ thống thư điện tử được trang bị phần mềm quét virus, lọc thư rác:  

 Có      Không 

8.3. Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền: …… 

Trong đó: 

a) Tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc: ...… 

b) Tại UBND các quận, huyện và tương đương: ...… 

8.4. Tổng số mạng LAN đã có hệ thống an toàn dữ liệu (tủ/băng đĩa/ SAN/ NAS): …… 

8.5. Hệ thống an toàn báo cháy, nổ tại phòng máy chủ:  

 Có      Không 

8.6. Hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy chủ: 

 Có      Không 

MỤC 4. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC  

1. Các ứng dụng đã triển khai 

1.1. Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng 

a) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai)  

b) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

c) Chức năng của hệ thống 
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Hệ thống có khả năng kết nối, đồng bộ xử lý giữa UBND tỉnh, thành phố với 

các cơ quan trên toàn địa phương  

 Quản lý văn bản đi/đến trong nội bộ cơ quan 

 Quản lý văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài 

 Tác vụ khác (nêu rõ): …… 

1.2. Ứng dụng chữ ký số 

1.2.1. Trong việc gửi/nhận văn bản điện tử và trong thư điện tử 

a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai:  

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

c) Tên văn bản hoặc đường liên kết tới văn bản trên Website/Portal của  

cơ quan quy định về việc sử dụng chữ ký số: …… 

d) Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

1.2.2. Các ứng dụng khác của cơ quan (nêu tên ứng dụng): …… 

1.3. Quản lý nhân sự 

a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: ……  

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

- Hệ thống có khả năng kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các  

cơ quan:   Có   Không 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai)  

c) Các chức năng/tính năng chính: …… 

1.4. Quản lý khoa học - công nghệ 

a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- SốUBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

- Hệ thống có khả năng kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các  

cơ quan:   Có   Không 
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 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai)  

c) Các chức năng/tính năng chính: …… 

1.5. Quản lý kế toán - tài chính 

a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

- Hệ thống có khả năng kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các  

cơ quan:   Có   Không 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

c) Các chức năng/tính năng chính: …… 

1.6. Quản lý tài sản   

a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

- Hệ thống có khả năng kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các  

cơ quan:   Có   Không 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

c) Các chức năng/tính năng chính: …… 

1.7. Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo   

a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

-  Số cơ quan chuyên môn được triển khai: ……  

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …….. 

- Hệ thống có khả năng kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các  

cơ quan:   Có   Không 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

c) Các chức năng/tính năng chính: …… 

1.8. Thư điện tử chính thức của cơ quan  
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a) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

b) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm quản lý thư điện tử: …… 

- Tên nhà cung cấp phần mềm và triển khai cài đặt: …… 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

c) Cách thức quản lý vận hành: 

 Tự quản lý    Thuê dịch vụ (nhà cung cấp dịch vụ: ……) 

d) Tỉ lệ cán bộ, công chức trên toàn địa phương (UBND tỉnh, các cơ quan chuyên 

môn và UBND các quận, huyện và tương đương) được cấp hộp thư điện tử chính thức 

(%): …… 

đ) Tỉ lệ cán bộ, công chức trên toàn địa phương thường xuyên sử dụng thư điện tử 

trong công việc (kiểm tra và sử dụng hàng ngày) (%): …… 

e) Liệt kê những loại văn bản thường được trao đổi qua thư điện tử: …… 

g) Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử giữa các cơ quan trong tỉnh, thành phố (%): 

…… 

h) Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử với các cơ quan bên ngoài tỉnh,  

thành phố (%): …… 

1.9. Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa 

a) Cách thức triển khai 

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan (các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

b) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: …… 

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

c) Khả năng xử lý hồ sơ 

- Khả năng liên thông của hệ thống: 

 Liên thông theo chiều ngang (giữa các phòng ban) 

 Liên thông theo chiều dọc (với các cơ quan cấp dưới trực thuộc) 

- Hệ thống cho phép tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ: 

 Qua hệ thống màn hình cảm ứng tại trụ sở cơ quan 

 Qua Internet 

 Qua tin nhắn SMS (điện thoại di động) 

 Qua hình thức khác (nêu rõ) 

d) Trang thông tin tra cứu hồ sơ một cửa cấp tỉnh qua mạng Internet:  

 Có           Không  

Nếu có, cho biết địa chỉ trang thông tin tra cứu hồ sơ một cửa cấptỉnh: …… 

đ) Hiệu quả sử dụng trong năm 
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- Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa trên toàn địa phương: …… 

- Tổng số hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa trên toàn  

địa phương: …… 

1.10. Các ứng dụng chuyên ngành khác 

Đối với mỗi ứng dụng, cho biết: 

a) Tên ứng dụng: …… 

b) Tổng số cơ quan được triển khai, sử dụng: ……  

- Số cơ quan chuyên môn được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

- Số UBND quận, huyện và tương đương được triển khai: …… 

Trong đó, số cơ quan thường xuyên sử dụng: …… 

c) Cách thức triển khai:  

 Đồng bộ trên toàn địa phương (mua tập trung và triển khai đồng bộ cho tất cả 

các cơ quan trong tỉnh, thành phố) 

- Tên phần mềm: …… 

- Tên nhà cung cấp (nếu có): …… 

- Hệ thống có khả năng kết nối chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các  

cơ quan:   Có   Không 

 Riêng lẻ theo từng cơ quan(các cơ quan tự mua, tự triển khai) 

d) Các chức năng/tính năng chính: ……  

1.11. Các ứng dụng, phần mềm đang sử dụng trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước 

Đối với mỗi ứng dụng, cho biết: 

a) Tên ứng dụng: …… 

b) Các chức năng/tính năng chính: …… 

2. Hệ thống hội nghị truyền hình 

2.1. Tổng số điểm kết nối: …… 

2.2. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa UBND 

tỉnh, thành phố với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và tương đương được 

thực hiện trong năm: ……/…… 

2.3. Số cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình giữa UBND tỉnh, thành phố với các 

địa phương/cơ quan khác trên tổng số cuộc họp được thực hiện trong năm: ……/…… 

3. Trao đổi văn bản trên môi trường mạng: 

3.1. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn 

không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ UBND tỉnh, thành 

phố (%): …… 

3.2. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn 

không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến giữa các cơ quan trong tỉnh, 

thành phố (tính trung bình trên toàn địa phương) (%): …… 

3.3. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (hoàn toàn 

không dùng văn bản giấy) trên tổng số văn bản đi/đến giữa UBND tỉnh, thành phố với 

cơ quan bên ngoài địa phương (%): …… 

3.4. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua đường 

công văn trực tiếp trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ mỗi cơ quan (tính trung bình 

trên toàn tỉnh, thành phố) (%): …… 

3.5. Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên môi trường mạng và qua đường 

công văn trực tiếp trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan bên ngoài tỉnh, thành 

phố (tính trung bình trên toàn địa phương) (%):…… 
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MỤC 5. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HOẶC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

1. Hệ thống hiện đang sử dụng là: 

 Trang thông tin điện tử (Website)  Cổng thông tin điện tử (Portal) 

- Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu đang sử dụng cho Website/Portal: …… 

 

Đối với Cổng thông tin điện tử: 

- Tên giải pháp (công nghệ) sử dụng: …… 

- Hệ thống có đáp ứng các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của 

cổng thông tin điện tử theo Văn bản số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 và Văn 

bản số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông: 

  Có      Không 

Nếu có, mức độ đáp ứng các chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng (%): …… 

2. Thông tin được cung cấp và cập nhật đầy đủ trên Website/Portal5 

2.1. Số lượng tin, bài, văn bản cung cấp trên Website/Portal 

TT Tiêu chí 

Số lượng tin, bài, 

văn bản đã đăng 

tải trong năm 

1 
Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên 

quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 
 

2 Thông tin chỉ đạo, điều hành 

a 
Ý kiến chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố 
 

b 
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân 
 

c 

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ 

quan 
 

d 
Lịch làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  

cơ quan (đăng tải theo tuần làm việc) 
 

3 
Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật,  

chế độ, chính sách 

a 
Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp 

luật nói chung 
 

b 
Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc  

phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan 
 

4 Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

a 
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 

tại tỉnh, thành phố 
 

b 
Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn 

đầu tư 
 

c 
Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 
 

d 
Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên 

thiên nhiên 
 

                                           
5Chỉ khai báo thông tin đối với Website/Portal chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố (không bao gồm 

các Website/Portal của các  cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện và tương đương). 
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TT Tiêu chí 

Số lượng tin, bài, 

văn bản đã đăng 

tải trong năm 

đ Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải  

5 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và 

văn bản quản lý hành chính có liên quan 
 

6 Công báo điện tử  

7 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

a 
Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ 

trương, chính sách cần xin ý kiến 
 

b Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân  

8 Thông tin báo cáo thống kê  

2.2. Cung cấp các mục thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học và thông 

tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công6 

TT Tiêu chí Có Không 

1 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 

a 
Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đã triển 

khai, các dự ánđã hoàn tất 
  

b 

Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu 

chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, 

kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án 

  

2 Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học được đưa lên Website/Portal 

a 
Danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp 

quản lý, lĩnh vực, cơ quan chủ trì, thời gian thực hiện 
  

b 

Kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được hội đồng 

nghiệm thu khoa học thông qua bao gồm: báo cáo  

tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của chương trình, 

đề tài 

  

2.3. Cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời 

TT Nội dung cập nhật Có Không 

1 
Bảo đảm cập nhật thường xuyên, chính xác theo quy định tại Điều 17 Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ đối với các mục thông tin: 

a Thông tin giới thiệu   

b Tin tức sự kiện   

c Thông tin chỉ đạo, điều hành   

d 

Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao 

gồm: họ tên, chức vụ, cơ quan công tác, số điện thoại/fax, địa 

chỉ thư điện tử chính thức 

  

2 

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp 

luật, chế độ, chính sách: thời gian cập nhật không quá 15 ngày 

làm việc kể từ khi văn bản pháp luật, chính sách, chế độ được 

ban hành 

  

3 Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý nhà nước 

                                           
6 Để trả lời trong các phần 2.2, 2.3, 3, đề nghị đánh dấu () hoặc (), nếu bỏ trống sẽ không được tính. 
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TT Nội dung cập nhật Có Không 

a 
Thời gian cập nhật không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày văn 

bản được ban hành đối với cơ quan ban hành văn bản 
  

b 

Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày văn 

bản được ban hành đối với các cơ quan thuộc phạm vi điều 

chỉnh của văn bản 

  

4 Thời gian cập nhật không quá 10 ngày làm việc đối với các mục tin 

a Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển   

b Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công   

5 
Đối với mục Trao đổi - Hỏi đáp: chậm nhất 15 ngày làm việc 

kể từ khi tiếp nhận câu hỏi 
  

6 

Thông tin về chương trình, đề tài khoa học: thời gian cập nhật 

không quá 20 ngày làm việc kể từ khi chương trình, đề tài được 

phê duyệt hoặc sau khi chương trình, đề tài được nghiệm thu 

  

7 

Thông tin, báo cáo thống kê: thời gian cập nhật không quá 10 ngày 

làm việc kể từ khi thông tin thống kê được thủ trưởng cơ quan 

quyết định công bố 

  

8 
Các mục thông tin tiếng nước ngoài: thường xuyên rà soát, cập 

nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi 
  

3. Các chức năng hỗ trợ trên Website/Portal 

TT Tên chức năng 
Hoàn 

chỉnh 

Đang 

thử 

nghiệm 

Chưa 

có 

1 Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin 

a Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân    

b 
Đăng các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi - Hỏi đáp 

đối với những vấn đề có liên quan chung 
   

c 
Các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông 

tin (tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết, …) 
   

d 
Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, video, ...) 

để hỗ trợ trong việc truyền tải thông tin 
   

đ 
Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (có 

giao diện riêng cho thiết bị di động) 
   

e 

Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, cá nhân đánh 

giá và xếp hạng đối với một số nội dung thông tin 

mà cơ quan cung cấp 

   

g 
Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá 

trình xử lý dịch vụ công trực tuyến 
   

2 Chức năng hỗ trợ cho từng mục thông tin 

a Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp luật    

b 
Cho phép đọc được các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan thông qua liên kết 
   

c 
Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản quy phạm 

pháp luật 
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TT Tên chức năng 
Hoàn 

chỉnh 

Đang 

thử 

nghiệm 

Chưa 

có 

d 
Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các dịch vụ 

công trực tuyến trên Website/Portal 
   

đ Công cụ đếm số lần truy cập    

e 
Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến đối với mỗi dịch vụ công từ mức độ 3 trở lên 
   

4. Bảo đảm an toàn thông tin cho Website/Portal 

4.1 Chính sách và biện pháp phòng, chống 

TT Nội dung Có Không 

1 
Cơ chế xác thực, cấp phép truy cập, mã hóa thông tin, dữ liệu 

cho việc truy cập vào các thông tin, dịch vụ cần phải định danh 
  

2 
Thông báo trên Trang chủ cho người sử dụng biết về chính 

sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân 
  

3 
Quy trình cụ thể trong việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông 

tin cá nhân trên Website 
  

4 Định kỳ thực hiện sao lưu dữ liệu (tối thiểu 01 lần/tuần)   

5 Áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thông tin   

6 
Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu tạo lập, xử lý 

và hủy bỏ dữ liệu 
  

7 Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống   

8 Quy trình quản lý, kiểm tra việc truy cập hệ thống   

4.2 Phát hiện và xử lý sự cố7 

a) Tổng số lần hệ thống bị sự cố: …… 

b) Chi tiết công tác xử lý sự cố 

TT 

Thời 

điểm bị 

tấn công 

Phương 

thức tấn 

công 

Tấn công 

Website/Portal của 
Thời 

gian 

khắc 

phục 

(bao 

nhiêu 

giờ) 

Năng lực xử lý 

tỉnh, 

thành 

phố 

Cơ quan 

chuyên 

môn, 

UBND 

quận, 

huyện và 

tương 

đương 

Tự 

thực 

hiện 

Nhờ 

chuyên 

gia 

ngoài 

        

        

                                           
7 Sự cố xảy ra đối với Website/Portal của cơ quan nhà nước làm hệ thống gián đoạn hoặc ngừng hoạt động, có khả 

năng gây mất an toàn thông tin của hệ thống (không bao gồm các sự cố đã được các thiết bị firewall/IDS/IPS phát 

hiện và ngăn chặn). 
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5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến8 

5.1. Tổng số dịch vụ công (số lượng thủ tục hành chính của cơ quan): …… 

5.2.Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2: …… 

5.3. Cung cấp thông tin về dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo biểu mẫu sau: 

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỪ MỨC ĐỘ 3 TRỞ LÊN 

Cơ quan: ............................................................... 

TT 

Nhóm 

dịch vụ 

công 

Tên 

dịch vụ 

công 

Mức 

dịch 

vụ 

Cung cấp tại 

tỉnh, thành phố hay quận/huyện 

và tương đương Địa chỉ đăng tải  

dịch vụ 

Thời 

điểm bắt 

đầu sử 

dụng 

Tỉ lệ hồ sơ 

đã được 

giải quyết 

trực tuyến 

trong năm 

(%) 

Số lượng  

hồ sơ được 

giải quyết 

trực tuyến 

trong năm 

Cấp 

hành 

chính 

Tên cơ quan cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

          

          

 

 

6. Các dịch vụ trực tuyến khác (không thuộc loại dịch vụ công trực tuyến): 

DANH SÁCH DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN KHÁC 

Cơ quan:……………………………………………………….. 

TT 
Nhóm dịch vụ 

công 

Tên dịch vụ hành chính 

công 

Mức 

dịch vụ 
Địa chỉ đăng tải dịch vụ Tên cơ quan cung cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

                                           
8  Dịch vụ công trực tuyến được hiểu theo định nghĩa tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến trên Website/Portal của cơ quan nhà nước. Dịch vụ công trực tuyến khai báo gồm các dịch vụ cung cấp trên Website/Portal của UBND tỉnh, thành 

phố, của các cơ quan chuyên môn và UBND các quận, huyện và tương đương. 
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7. Công tác tổ chức quản trị Website/Portal 

7.1. Tên văn bản và đường liên kết đăng tải văn bản về Quy chế quản lý, vận hành và 

duy trì Website/Portal: …… 

7.2. Ban Biên tập Website/Portal:  

a) Tổng số thành viên của Ban Biên tập: …… (người) 

b) Số thành viên xử lý dịch vụ công trực tuyến: …… (người) 

c) Số thành viên quản trị kỹ thuật: …… (người) 

d) Số thành viên biên tập trang thông tin: …… (người) 

đ) Số cộng tác viên thường xuyên: …… (người) 

e) Số hiệu văn bản hoặc đường liên kết đăng tải quyết định thành lập: …… 

MỤC 6. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN9 

TT Nội dung Có Không 

Tỉ lệ cơ quan 

nhà nước thực 

hiện trên tổng 

số cơ quan 

nhà nước 

thuộc tỉnh, 

thành phố 

1 

Nội quy, quy chế về việc bảo đảm an toàn 

thông tin cá nhân áp dụng cho cán bộ, công 

chức trong nội bộ cơ quan 

   

2 

Giải pháp bảo vệ ngăn chặn, và phát hiện sớm 

việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay 

thiết bị lưu trữ dữ liệu 

   

3 

Cài đặt các ứng dụng bảo vệ như hệ thống diệt 

virus hay hệ thống phòng, chống  

truy cập trái phép 

   

4 

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin cho quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, 

nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật 

   

5 
Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh 

mục bí mật nhà nước về thông tin số 
   

6 
Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

trong cơ quan 
   

7 
Cán bộ phụ trách quản lý an toàn, an ninh 

thông tin chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 
   

8 

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra 

định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm 

an toàn, an ninh thông tin cho toàn hệ thống 

   

9 

Chính sách, thủ tục quản lý việc di chuyển các 

thiết bị công nghệ thông tin, lưu trữ thông tin 

thuộc danh mục bí mật nhà nước 

   

10 
Sử dụng công nghệ xác thực khi truy cập hệ 

thống 
   

                                           
9 Số liệu báo cáo được tổng hợp từ các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các quận, huyện và tương 

đương thuộc tỉnh, thành phố. Đề nghị đánh dấu () hoặc (), nếu bỏ trống sẽ không được tính. 
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TT Nội dung Có Không 

Tỉ lệ cơ quan 

nhà nước thực 

hiện trên tổng 

số cơ quan 

nhà nước 

thuộc tỉnh, 

thành phố 

11 
Giải pháp quản lý truy cập máy chủ,  

máy trạm 
   

12 
Chính sách liên quan đến việc cài đặt các phần 

mềm mới lên máy chủ và máy trạm 
   

13 

Giải pháp kỹ thuật để theo dõi tình trạng lây 

nhiễm và loại bỏ phần mềm độc hại ra khỏi hệ 

thống 

   

14 

Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật 

và nội quy của cơ quan về an toàn, an ninh 

thông tin cho các cán bộ, công chức 

   

15 
Đào tạo cán bộ chuyên sâu về an toàn,  

an ninh thông tin 
   

16 
Tổ chức đánh giá an toàn, an ninh thông tin định 

kỳ cho hệ thống công nghệ thông tin 
   

17 
Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an 

toàn, an ninh thông tin 
   

18 
Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự 

cố an toàn, an ninh thông tin 
   

 

MỤC 7. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ CÁC QUY ĐỊNH THÚC ĐẨY 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TT Nội dung văn bản 

Ngày 

ban 

hành 

Số và 

ký hiệu 

văn bản 

Trích yếu 
Liên kết 

(link) 

1 

Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin (CNTT) 

của tỉnh, thành phố giai 

đoạn 5 năm 

    

2 
Kế hoạch chi tiết ứng 

dụng CNTT trong năm 
    

3 Gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính 

3.1 

Chương trình, kế hoạch 

cải cách hành chính có 

bao gồm nội dung ứng 

dụng CNTT 

    

3.2 

Thủ tục hành chính được 

chuẩn hóa theo tiêu chuẩn 

ISO để ứng dụng CNTT 
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TT Nội dung văn bản 

Ngày 

ban 

hành 

Số và 

ký hiệu 

văn bản 

Trích yếu 
Liên kết 

(link) 

4 

Quy định khuyến khích 

ứng dụng CNTT trên địa 

bàn tỉnh, thành phố  

    

5 

Quy định về quy trình trao 

đổi, lưu trữ, xử lý văn bản 

điện tử trong nội bộ cơ 

quan, các cơ quan chuyên 

môn và UBND các quận, 

huyện và tương đương 

    

6 

Quy định về quản lý, sử 

dụng hệ thống thư điện tử 

của cơ quan 

    

7 

Quy định nhằm giảm giấy 

tờ, tăng cường chia sẻ 

thông tin trong hoạt động 

của cơ quan 

    

8 

Quy định về phát triển 

nguồn nhân lực cho ứng 

dụng CNTT của tỉnh, 

thành phố  

    

9 
Quy định về bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin 
    

10 

Quy định để thu hút các 

doanh nghiệp tham gia 

các hoạt động thúc đẩy 

ứng dụng CNTT 

    

11 

Quy định về chế độ ưu đãi 

đối với cán bộ chuyên 

trách CNTT 

    

12 

Quy định về các vấn đề 

khác liên quan đến ứng 

dụng CNTT 

    

MỤC 8. NHÂN LỰC VÀ ĐẦU TƯ CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Tổng số cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin (CNTT): …… 

Trong đó:  

1.1. Số cán bộ chuyên trách tại các cơ quan chuyên môn: …… 

1.2. Số cán bộ chuyên trách tại UBND các quận, huyện và tương đương: …… 

1.3. Số cơ quan chuyên môn có cán bộ chuyên trách CNTT: …… 

1.4. Số UBND các quận, huyện và tương đương có cán bộ chuyên trách CNTT: …… 

1.5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách về CNTT  

(văn bằng trong lĩnh vực CNTT): 

  Tiến sỹ: ……   Thạc sỹ: …… 

  Đại học: ……   Cao đẳng: …… 

  Trung cấp: ……   Khác: …… 
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2. Tỉ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc: 

- Tại các cơ quan chuyên môn (%): …… 

- Tại UBND các quận huyện và tương đương (%): …… 

 

3. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học (CNTT) cho cán bộ trên toàn địa phương 

trong năm: 

3.1. Số lớp được tổ chức: …… 

3.2. Tổng số cán bộ được đào tạo của các cơ quan chuyên môn: …… 

3.3. Tổng số cán bộ được đào tạo của UBND các quận, huyện và tương đương: ……. 

3.4. Nội dung đào tạo: …… 

4. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT trong năm (triệu đồng)10: …… 

5. Tỉ lệ chi cho ứng dụng CNTT trên tổng ngân sách của tỉnh, thành phố trong năm 

(%) : …… 

6. Tổng chi mua sắm phần cứng trong năm (triệu đồng): …… 

7. Tổng chi mua sắm/xây dựng phần mềm trong năm (triệu đồng): …… 

8. Tổng chi đào tạo cán bộ chuyên trách CNTT trong năm (triệu đồng):…… 

9. Tổng chi đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức trên toàn địa 

phương trong năm (triệu đồng): …… 

……, ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

…….., ngày ...... tháng ...... năm ...... 

Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

                                           
10 Tổng chi được tính bao gồm các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc tỉnh, thành phố. 
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II. Báo cáo hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu chính 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo hoạt động cấp giấy phép bưu 

chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 35/2016/TT-

BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo 

cáo nghiệp vụ bưu chính. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo hoạt động cấp giấy phép bưu chính, 

văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông.  

5. Cơ quan nhận báo cáo: Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông.  

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của 

tỉnh. 

7. Thời hạn gửi: Trước ngày 31/01 hàng năm. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01 đến 31/12. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Biểu mẫu số 01/BC-STTTT ban hành kèm 

theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT.  

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Mục I Biểu mẫu số 01/BC-STTTT ban hành 

kèm theo Thông tư số 35/2016/TT-BTTTT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

* Mẫu đề cương báo cáo và Biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo: 
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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH, 

VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH 

Kỳ báo cáo: (Năm) 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính) 

I. Cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu 

chính 

Đơn vị tính: Đơn vị 

TT Chỉ tiêu 

Số lượng 

Ghi chú Trong 

năm 
Lũy kế 

A B 1 2 3 

1 Doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính       

2 
Doanh nghiệp được cấp văn bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu chính 
      

3 
Chi nhánh, văn phòng đại diện... được cấp văn 

bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 
      

4 

Các doanh nghiệp chi nhánh, văn phòng đại diện 

được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận 

thông báo hoạt động bưu chính đã ngừng hoạt 

động 

      

II. Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính trong năm 

TT Tên doanh nghiệp Địa chỉ 
Số điện thoại 

giao dịch 
Ghi chú 

A B 1 2 3 

1     

2     

III. Danh sách các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... được cấp 

văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong năm 

TT Tên tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ 
Số điện thoại 

giao dịch 
Ghi chú 

A B 1 2 3 

1     

2     
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IV. Danh sách các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... được cấp 

giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã 

ngừng hoạt động trong năm 

TT Tên tổ chức, doanh nghiệp Địa chỉ 
Số điện thoại 

giao dịch 
Ghi chú 

A B 1 2 3 

1     

2     

…     

…         

 

Người lập biểu 
(Ký, họ và tên) 

…….., ngày.... tháng... năm........ 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

Thông tin của người lập biểu: 

Phòng/Ban: 

Số điện thoại cố định: 

Số điện thoại di động: 

Địa chỉ email: 

  

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BIỂU 01/BC-STTTT 

“Báo cáo hoạt động cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu chính” 
1. Khái niệm, phương pháp tính: 

- Giấy phép bưu chính là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

bưu chính cấp cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối 

lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg) khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật về bưu chính. 

- Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính là văn bản do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền về bưu chính cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp thực 

hiện các hoạt động bưu chính sau đây khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật về bưu chính: 

+ Cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc 

đến 02 kilôgam (kg); 

+ Cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg); 

+ Cung ứng dịch vụ gói, kiện; 

+ Làm đại lý cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; 

+ Nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực bưu chính từ nước ngoài 

vào Việt Nam; 

+ Làm đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính nước ngoài; 

+ Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

+ Làm văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính 

nước ngoài. 
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2. Cách ghi biểu: 

- Bảng I. Cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính: 

+ Cột 1: Ghi số lượng doanh nghiệp, tổ chức chia theo từng loại tương ứng 

ở cột B phát sinh trong năm báo cáo (tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 

tháng 12 của năm báo cáo). 

+ Cột 2: Ghi tổng số doanh nghiệp, tổ chức chia theo từng loại tương ứng 

ở cột B có đến thời điểm 31 tháng 12 của năm báo cáo. 

+ Cột 3: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1, 2. 

- Bảng II. Danh sách các doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính trong 

năm: 

+ Cột B: Ghi rõ tên doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu chính trong 

năm. 

+ Cột 1: Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp được cấp giấy phép bưu 

chính trong năm. 

+ Cột 2: Ghi số điện thoại giao dịch của doanh nghiệp được cấp giấy phép 

bưu chính trong năm. 

+ Cột 3: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1,2. 

- Bảng III. Danh sách các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... 

được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong năm: 

+ Cột B: Ghi rõ tên doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... được 

cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

+ Cột 1: Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện... được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

+ Cột 2: Ghi số điện thoại giao dịch của doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện... được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

+ Cột 3: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1, 2. 

- Bảng IV. Danh sách các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... 

được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

đã ngừng hoạt động trong năm: 

+ Cột B: Ghi rõ tên của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... 

được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 

đã ngừng hoạt động trong năm. 

+ Cột 1: Ghi địa chỉ trụ sở chính của của doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện... được cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính đã ngừng hoạt động trong năm. 

+ Cột 2: Ghi những nội dung cần làm rõ thêm cho các cột B, 1. 

3. Phạm vi và ngày báo cáo: 

- Phạm vi: Bao gồm số doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện... hoạt 

động bưu chính trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Ngày báo cáo: Trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo ngay sau năm báo 

cáo. 

4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
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III. Báo cáo hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm 6 tháng/ năm 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả hoạt động xuất bản, phát 

hành xuất bản phẩm 06 tháng /năm. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 01/2020/TT-

BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 

195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật xuất bản. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động xuất bản, phát 

hành xuất bản phẩm 06 tháng /năm. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Các 

doanh nghiệp xuất bản, phát hành trên địa bàn tỉnh. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Xuất bản, In và 

Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức; hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của 

tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

a) Đối với báo cáo 06 tháng:  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 15/7.  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Trước ngày 10/7. 

b) Đối với báo cáo năm:  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 15/01. 

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Trước ngày 10/01. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 02 lần/năm. 
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9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

a) Đối với báo cáo 06 tháng: Từ ngày 01/01 đến 30/6. 

b) Đối với báo cáo năm: Từ ngày 01/01 đến 31/12. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: 

a) Đề cương báo cáo 6 tháng và năm dành cho Sở Thông tin và Truyền 

thông: Mẫu số 53 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

b) Đề cương báo cáo năm dành cho doanh nghiệp: Mẫu số 51 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: 

a) Biểu mẫu số liệu năm dành cho Sở Thông tin và Truyền thông: Phụ lục 

kèm theo Mẫu số 53 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

b) Biểu mẫu số liệu 06 tháng dành cho doanh nghiệp: Mẫu số 50 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

c) Biểu mẫu số liệu năm dành cho doanh nghiệp: Phụ lục kèm theo Mẫu 

số 51 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Không. 

* Mẫu đề cương báo cáo và Biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo: 
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Mẫu số 50 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT) 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)… 

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO… 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
..........., ngày.......... tháng.......... năm.......... Số:         /BC- (1) 

 

BÁO CÁO(2)  

Kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm....... 

 

 

TT 

 
Diễn giải Đơn vị tính 

Năm…… 

Thực 

hiện 

% so 

với kế 

hoạch 

năm 

trước 

% so 

với 

cùng kỳ 

năm 

trước  

1 

Tổng số sách bán ra Bản     

Trong đó:     

- Sách lý luận, chính trị     

2 

Tổng số văn hóa phẩm bán ra Bản    

- Lịch Bloc     

- Các mặt hàng khác      

3 

Xuất nhập khẩu (nếu có) Tờ, bản    

- Nhập khẩu:     

+ Tổng số báo, tạp chí     

+ Tổng số sách     

+ Tổng số văn hóa phẩm các loại      

- Xuất khẩu:     

+ Tổng số báo, tạp chí     

+ Tổng số sách     

+ Tổng số văn hóa phẩm các loại     

4 

Tổng số doanh thu: Triệu đồng    

- Doanh thu từ sách     

- Doanh thu từ văn hóa phẩm     

- Doanh thu từ lịch Bloc (nếu có)     

5 
Tổng kim ngạch xuất khẩu 

(nếu có) 
USD    

6 
Tổng kim ngạch nhập khẩu 

(nếu có) 
USD    
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7 

Tổng số cửa hàng Cửa hàng    

- Xây dựng và sửa chữa mới     

- Dự kiến xây dựng, sữa chữa     
 

Nơi nhận: 
- Cục XBIPH; 

- Lưu: VT,... 

........., ngày....... tháng........ năm........ 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 

 

Chú thích: 
(1) Tên viết tắt của cơ sở báo cáo 

(2) Mẫu này áp dụng đối với cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trở 

lên trực thuộc Trung ương. 
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Mẫu số 51 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT) 

 

TÊN ĐƠN VỊ.............................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 

Số         /BC- ….(11) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

..........., ngày.......... tháng.......... năm.......... 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm năm......... 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn  

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Phục vụ nhiệm vụ chính trị 

2. Hoạt động kinh doanh 

- Tình hình hoạt động kinh doanh. 

- Kết quả hoạt động kinh doanh. 

- Báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo mẫu đính 

kèm(12). 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ) 

 

Nơi nhận: 
- Cục XBIPH(13); 

- Sở (14); 

- Lưu: VT,… 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU  

CƠ SỞ PHÁT HÀNH 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

 

 

                                           
11 Tên viết tắt của cơ sở báo cáo; 
12 Phụ lục số liệu chi tiết kèm theo báo cáo. 
13 Đối với cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trở lên trực thuộc 

Trung ương gửi báo cáo đến Cục Xuất bản, In và Phát hành; 
14 Đối với cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương gửi báo cáo đến Sở sở tại. Trường hợp có thêm hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm 

thì gửi báo cáo đến Cục Xuất bản, In và Phát hành và Sở sở tại. 
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PHỤ LỤC (KÈM MẪU SỐ 51) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT) 

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM NĂM ...  

(Kèm theo Báo cáo số:............ngày........ tháng......... năm.......) 

 

TT 

 
Diễn giải (15) 

Đơn vị 

tính 

Kết quả 

thực hiện 

Tăng, giảm so 

với năm liền 

trước (%) 

1 

Tổng số sách bán ra Bản    

Trong đó:    

- Sách lý luận chính trị    

2 

Tổng số văn hóa phẩm bán ra Bản   

- Lịch Bloc    

- Các mặt hàng khác     

3 

Xuất nhập khẩu (nếu có) 
Tờ, 

bản 
  

- Nhập khẩu:     

+ Tổng số báo, tạp chí    

+ Tổng số sách    

+ Tổng số văn hóa phẩm các loại     

- Xuất khẩu:    

+ Tổng số báo, tạp chí    

+ Tổng số sách    

+ Tổng số văn hóa phẩm các loại    

4 

Tổng số doanh thu 
Triệu 

đồng 
  

Trong đó:    

- Doanh thu từ sách    

- Doanh thu từ VHP    

- Lịch Bloc    

5 
Tổng kim ngạch xuất khẩu( 

nếu có) 
USD   

6 
Tổng kim ngạch nhập khẩu 

(nếu có) 
USD   

7  Tổng các khoản nộp ngân sách 
Triệu 

đồng 
  

8 Tổng số lao động Người    

                                           
15 Cơ sở phát hành xuất bản phẩm có nhiều chi nhánh, địa điểm kinh doanh phải tổng hợp số liệu, kết 

quả để báo cáo. 
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9 

Tổng số địa điểm kinh doanh Điểm   

- Cửa hàng, siêu thị tại trung tâm 

tỉnh 
   

- Cửa hàng tại huyện, thị xã    

- Xây dựng và sửa chữa mới    

- Dự kiến xây dựng, sữa chữa    

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

………., ngày……… tháng……… năm …… 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ PHÁT 

HÀNH 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 53 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT) 
 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:       /BC-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày…… tháng…… năm……… 
 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản(1) 

Từ ngày ….. tháng ……đến ….. tháng …. năm (2) 

 
 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC XUẤT BẢN, 

PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM(3) 

Tổng hợp, đánh giá tình hình chung về hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu 

tư, nguồn nhân lực…..và việc chấp hành các quy định của pháp luật của các đơn 

vị trên địa bàn  

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

TRONG CÁC LĨNH VỰC XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

3. Công tác giải quyết thủ tục hành chính (cấp phép, đăng ký, xác 

nhận….có danh mục số liệu cụ thể kèm theo) 

3.1. Lĩnh vực xuất bản  

3.2. Lĩnh vực phát hành 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (có số liệu cụ thể) 

5. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ở trung ương và địa 

phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản 

6. Công tác khác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động 

xuất bản  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- UBND tỉnh, thành phố; 

- Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

- Lưu: …  

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích  

(1) Báo cáo phải kèm theo các phụ lục Bảng tổng hợp số liệu. 

(2) Đối với báo cáo 6 tháng đầu năm, ghi từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 6. Đối với báo cáo năm, ghi từ 

01 tháng 01 đến 31 tháng 12. 

(3) Tổng hợp và đánh giá khái quát tình hình, các ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân



29 
 

 

PHỤ LỤC (đính kèm mẫu số 53) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT) 

 
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:       /BC-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………, ngày…… tháng…… năm……… 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU 

 (Kèm theo báo cáo số:.............../BC-STTTT ngày.... tháng.....năm.........)  

 

I. LĨNH VỰC XUẤT BẢN 

STT Tên mục 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

So với cùng kỳ năm 

trước (tăng, giảm %) 
Ghi chú 

1 Số lượng giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh 

Giấy phép    

2 Số lượng tài liệu không kinh doanh nộp lưu chiểu XBP    

3 Đọc kiểm tra lưu chiểu XBP    

 

II. LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

STT Tên mục Đơn vị tính 
Số 

lượng 

So với cùng kỳ 

năm trước 

(tăng, giảm %) 

Ghi chú 

1 
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh doanh 

Số lượng giấy phép 

đã cấp 
Giấy phép   
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Số lượng tên xuất 

bản phẩm 
Cuốn   

 

Số lượng bản xuất 

bản phẩm nhập khẩu 
Bản   

 

2 Số lượng giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Giấy phép    

3 
Số lượng xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất 

bản phẩm  
Giấy xác nhận    

4 
Tổng số cơ sở phát hành xuất bản phẩm (Trung tâm, 

siêu thị, nhà sách, cửa hàng, hộ kinh doanh) 

Cơ sở      

5 
Tổng số cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập 

Cửa hàng    

6 Tổng số lao động của cơ sở phát hành xuất bản phẩm Người    

7 Tổng số xuất bản phẩm phát hành Triệu bản    

8 Tổng doanh thu Triệu đồng    

9 Tổng số nộp ngân sách nhà nước Triệu đồng    

 

                     NGƯỜI LẬP BIỂU 

                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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IV. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động in hàng năm 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động in hàng năm. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Nghị định số 25/2018/NĐ-CP 

ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt 

động in hàng năm. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Các 

doanh nghiệp in. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: Cục Xuất bản, In và 

Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức 

văn bản giấy có đóng dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc chữ ký 

của cá nhân thực hiện chế độ báo cáo; báo cáo gửi qua đường bưu chính, fax, 

nộp trực tiếp, qua thư điện tử (e-mail); trường hợp gửi qua thư điện tử (e-mail), 

văn bản báo cáo phải là các tệp tin có định dạng Word hoặc Excel và kèm định 

dạng Pdf được quét (scan) từ văn bản giấy để so sánh, đối chiếu, bảo đảm tính 

chính xác của thông tin báo cáo; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện 

tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo:  

a) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Trước ngày 15/01.  

b) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Trước ngày 10/01. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01 đến 31/12. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: 
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a) Mẫu đề cương do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện: Mẫu số 17a, 

17c ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP. 

b) Mẫu đề cương do doanh nghiệp thực hiện: Mẫu số 16 ban hành kèm 

theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:  

a) Biểu mẫu do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện: Mẫu số 17b ban 

hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP. 

b) Biểu mẫu do doanh nghiệp thực hiện: Mục III Mẫu số 16 ban hành kèm 

theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Không. 

* Mẫu đề cương báo cáo và Biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo: 
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Mẫu số 16 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) 

 

Tên cơ sở in:............. 

Địa chỉ .................. 

Điện thoại:.................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  ……, ngày … tháng … năm …. 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG IN 

 Năm........................ 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình 

 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG IN 

Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nguồn nhân lực; những thuận 

lợi, khó khăn, vướng mắc của cơ sở in 

................................................................................................................................. 

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

................................................................................................................................. 

III. BÁO CÁO SỐ LIỆU (Tính từ ngày 01/01/20… đến 31/12/20… ) 

TT Tên mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 
So sánh 

(tăng, 

giảm %) 

Ghi 

chú 
Năm 

trước liền 

kề 

Năm 

báo cáo 

1 
Tổng số lao 

động 

Nam Người         

Nữ Người         

2 Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
        

3 Nộp ngân sách nhà nước 
Triệu 

đồng 
        

4 Lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

đồng 
        

5 
Thu nhập bình quân 

(người/tháng) 

Triệu 

đồng 
        

6 
Tổng giá trị tài 

sản đầu tư 

Thiết bị 
Triệu 

đồng 
        

Nhà 

xưởng 

Triệu 

đồng 
        

  

Người lập báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 17a 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) 
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …............. ……, ngày … tháng … năm …. 
  

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG IN 

NĂM.............. 
Kính gửi:...................................1 

 

I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG IN 

Sơ lược chung về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành các quy định của 

pháp luật của các cơ sở in trên địa bàn (Có số liệu tổng hợp theo mẫu đính kèm) 

................................................................................................................................. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ HOẠT ĐỘNG IN 

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

................................................................................................................................. 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

................................................................................................................................. 

3. Công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực in (cấp phép, đăng ký, 

xác nhận....có số liệu cụ thể) 

................................................................................................................................. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (có số liệu cụ thể) 

................................................................................................................................. 

5. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương trong 

việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động in tại địa phương 

................................................................................................................................. 

6. Các công tác khác phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động in trên 

địa bàn 

................................................................................................................................. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

 

 Nơi nhận: 
-……; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
  

Ghi chú: 
- Kèm theo biểu báo cáo số liệu 17b, 17c 

- Mẫu này dùng cho việc lập báo cáo tổng hợp hoạt động in của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

gửi cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương. 
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Mẫu số 17b 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) 

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
Kính gửi: ......................................... 1 

 

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG IN NĂM.............. 

(Tính từ ngày 01/01/20............ đến 31/12/20........ ) 

 

TT Tên mục 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

So 

sánh (tăng, 

giảm %) 
Ghi chú 

Năm 

trước 

liền 

kề 

Năm 

báo 

cáo 

1 

Tổng số cơ 

sở in (Cơ 

sở in của 

địa 

phương) 

Đã cấp giấy 

phép hoạt động 

in 

Cơ sở in       

Kèm danh 

mục cơ sở 

in 

Đã đăng ký 

hoạt động in 
Cơ sở in       

Kèm danh 

mục cơ sở 

in 

2 
Tổng số cơ sở photocopy 

đã đăng ký, khai báo 

Cơ sở 

photocopy 
        

3 
Tổng số 

lao động 

Nam Người         

Nữ Người         

4 Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
        

5 
Tổng nộp ngân sách nhà 

nước 

Triệu 

đồng 
        

6 Tổng lợi nhuận sau thuế 
Triệu 

đồng 
        

7 
Thu nhập bình quân 

(người/tháng) 

Triệu 

đồng 
        

8 

Tổng giá 

trị tài sản 

đầu tư 

Thiết bị 
Triệu 

đồng 
        

Nhà xưởng 
Triệu 

đồng 
        

  

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

........., ngày…… tháng ..... năm …….  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 17c 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) 

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

 

Kính gửi: ......................................... 1 

 

BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO DANH MỤC CƠ SỞ IN 

I. TRƯỚC NĂM BÁO CÁO 

Số TT 
Tên cơ 

sở in 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính và 

xưởng 

sản xuất 

Điện 

thoại 

Nội 

dung 

hoạt 

động 

được 

cấp 

phép 

Họ và 

tên 

người 

đứng 

đầu 

(Giám 

đốc.... ). 

Điện 

thoại 

Loại 

hình 

hoạt 

động 

Cơ 

quan 

chủ 

quản 

(nếu 

có) 

Số giấy 

phép 

hoặc 

đăng ký 

hoạt 

động in, 

ngày ...... 

tháng 

...... năm 

..........cấp 

phép, 

đăng ký 

Người 

ký giấy 

phép 

hoặc 

đăng 

ký 

hoạt 

động 

in 

                    

II. NĂM BÁO CÁO (Cấp mới) 

Số 

TT 

Tên cơ 

sở in 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính và 

xưởng 

sản xuất 

Điện 

thoại 

Nội 

dung 

hoạt 

động 

được 

cấp 

phép 

Họ và 

tên 

người 

đứng 

đầu 

(Giám 

đốc... ). 

Điện 

thoại 

Loại 

hình 

hoạt 

động 

Cơ 

quan 

chủ 

quản 

(nếu 

có) 

Số giấy 

phép 

hoặc 

đăng ký 

hoạt 

động in, 

ngày ...... 

tháng ...... 

năm 

..........cấp, 

đăng ký 

Người 

ký giấy 

phép 

hoặc 

đăng 

ký hoạt 

động in 

                    

  

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

........., ngày…… tháng ..... năm …….  

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: 

Mẫu này dùng cho việc lập báo cáo tổng hợp hoạt động in của tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương gửi cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương. Số liệu là tổng của các cơ sở in ở địa 

phương báo cáo (không thống kê cơ sở in của trung ương đóng trên địa bàn). 



37 
 

 

V. Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả công tác thông tin đối 

ngoại năm. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 22/2016/TT-

BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 

hàng năm. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: UBND tỉnh (Sở TT&TT tham mưu). 

a) Đối tượng thực hiện tổng hợp báo cáo chung trên địa bàn: Sở Thông tin 

và Truyền thông, UBND tỉnh. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại: Các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo chung của tỉnh: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Cơ quan nhận báo cáo của cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện: 

Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh. 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử được; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện 

tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10/12.  

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ 01/01 đến thời điểm báo cáo. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 

22/2016/TT-BTTTT. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố gửi báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, tổng hợp, xây dựng báo cáo, 

trình UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông. 

* Mẫu đề cương báo cáo kèm theo: 
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Phụ lục số 02 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT) 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: ………………… …., ngày …. tháng …. năm …. 

  

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI 

NĂM… 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ 

đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại 

2. Bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại 

3. Công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ 

4. Công tác tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong 

lĩnh vực thông tin đối ngoại 

5. Triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại 

6. Kinh phí 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại, hạn chế 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM TỚI 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

  
 Nơi nhận: 
-  Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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VI. Báo cáo tổng hợp sản lượng, doanh thu bưu chính theo quý/năm 

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tổng hợp sản lượng, doanh thu 

bưu chính. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 10/2018/TT-

BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tổng hợp sản lượng doanh thu bưu chính. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Các 

doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: UBND tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Sở Thông tin và 

Truyền thông (và Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông). 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức; hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của 

tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Đối với báo cáo hàng quý 

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Ngày 15 tháng sau của 

quý.  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Ngày 10 tháng sau 

của quý. 

b) Đối với báo cáo năm  

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Ngày 25/3. 

- Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Ngày 15/3. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo:  

a) Đối với báo cáo quý: 04 lần/năm. 
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b) Đối với báo cáo năm: 01 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:  

a) Đối với báo cáo quý: Từ ngày 01 tháng đầu tiên của quý cho đến hết 

ngày cuối cùng quý báo cáo đó. 

b) Đối với báo cáo năm: Từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:  

- Biểu mẫu dành cho Sở Thông tin và Truyền thông: BCCP-02.1 ban hành 

kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

- Biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính: 

BCCP-02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Không. 

* Các biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo: 
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Biểu BCCP-02 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

SẢN LƯỢNG, DOANH 

THU BƯU CHÍNH 

Đơn vị báo cáo: 

Doanh nghiệp, tổ chức 

hoạt động bưu chính… 

 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: 

ngày 10 tháng sau quý 

Báo cáo năm: 

ngày 15/3 năm sau 

Quý … /20…  

Năm 20… 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ BC, Sở TTTT 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Sản lượng dịch vụ bưu chính    

1.1 Thư trong nước thư   

1.2 Thư từ Việt Nam đi các nước thư   

1.3 Thư từ các nước đến Việt Nam thư   

1.4 Gói, kiện hàng hóa trong nước kiện   

1.5 
Gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi các 

nước 
kiện   

1.6 
Gói, kiện hàng hóa từ các nước đến 

Việt Nam 
kiện   

2 Doanh thu dịch vụ bưu chính triệu đồng   

 Trong đó:    

2.1 Doanh thu dịch vụ thư triệu đồng   

2.2 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa trong 

nước 
triệu đồng   

2.3 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ Việt 

Nam đi các nước 
triệu đồng   

2.4 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ các 

nước đến Việt Nam 
triệu đồng   

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên 

lạc) 

 

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU 

(Ký, họ và tên, chức danh) 

…, ngày…tháng… năm 20… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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HƯỚNG DẪN GHI BIỂU 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Sản lượng dịch vụ bưu chính gồm sản lượng dịch vụ thư và dịch vụ kiện, gói 

hàng hóa do các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính thực hiện trong kỳ báo cáo 

Doanh thu dịch vụ bưu chính là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp 

dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế cho khách hàng của các đơn vị trong kỳ 

báo cáo 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: ghi số liệu về sản lượng, doanh thu dịch vụ bưu chính thực hiện trong kỳ 

báo cáo 

Lưu ý: 

Đối với các chỉ tiêu sản lượng dịch vụ, đơn vị tính là (cái) thư/kiện hàng hóa 

Đối với các chỉ tiêu doanh thu dịch vụ, đơn vị tính (sử dụng thống nhất) là triệu 

đồng Việt Nam 

3. Nguồn số liệu lập biểu 

Từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu 

chính trong kỳ báo cáo 

Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính lập biểu gửi Vụ BC, 

đồng thời gửi Sở TTTT nơi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính đóng trụ 

sở chính. 
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Biểu BCCP-02.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (ĐỊA BÀN)  

SẢN LƯỢNG, DOANH THU 

BƯU CHÍNH 

Đơn vị báo cáo: 

Sở TTTT tỉnh/TP… 

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: 

ngày 15 tháng sau quý 

Báo cáo năm: 

ngày 25/3 năm sau 

 

Quý …/20…  

Năm 20… 

Đơn vị nhận báo 

cáo:  

UBND cấp tỉnh, Cục 

Thống kê cấp tỉnh 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Sản lượng dịch vụ bưu chính    

1.1 Thư trong nước thư   

1.2 Thư từ Việt Nam đi các nước thư   

1.3 Thư từ các nước đến Việt Nam thư   

1.4 Gói, kiện hàng hóa trong nước kiện   

1.5 
Gói, kiện hàng hóa từ Việt Nam đi 

các nước 
kiện   

1.6 
Gói, kiện hàng hóa từ các nước đến 

Việt Nam 
kiện   

2 Doanh thu dịch vụ bưu chính triệu đồng   

 Trong đó:    

2.1 Doanh thu dịch vụ thư triệu đồng   

2.2 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa trong 

nước 
triệu đồng   

2.3 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ 

Việt Nam đi các nước 
triệu đồng   

2.4 
Doanh thu gói, kiện hàng hóa từ các 

nước đến Việt Nam 
triệu đồng   

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên lạc) 

 

NGƯỜI KIỂM TRA 

BIỂU 

(Ký, họ và tên, chức danh) 

…, ngày…tháng… năm 20… 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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VII. Báo cáo tổng hợp số lượng lao động, điểm phục vụ, nộp ngân 

sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tổng hợp số lượng lao động, điểm 

phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 10/2018/TT-

BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tổng hợp số lượng lao động, điểm 

phục vụ, nộp ngân sách nhà nước trong lĩnh vực bưu chính. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Các 

doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: UBND tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Sở Thông tin và 

Truyền thông (và Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông). 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức; hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử phải có định dạng PDF; báo cáo trên Hệ thống thông tin 

báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ 

thống báo cáo điện tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Ngày 25/3 năm sau.  

b) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Ngày 15/3 năm sau. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01 đến 31/12. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:  

- Biểu mẫu dành cho Sở Thông tin và Truyền thông: BCCP-03.1 ban hành 

kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

- Biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính: 

BCCP-03 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Không. 

* Các biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo: 
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Biểu BCCP-03 
Ban hành theo 

Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC 

VỤ, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH THEO 

ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị báo cáo: 

Doanh nghiệp, tổ 

chức hoạt động 

bưu chính… 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 15/3 năm sau 

 

Năm 20… 

Đơn vị nhận báo 

cáo: Vụ BC, Sở 

TTTT 

 

TT ĐỊA BÀN 

Mã 

địa 

bàn 

Lao động 

trong lĩnh 

vực bưu 

chính 

Tổng số 

tiền nộp 

ngân 

sách 

nhà 

nước 

trong 

lĩnh vực 

bưu 

chính 

(triệu 

đồng) 

Điểm phục vụ bưu chính 

Ghi chú 
Tổng 

số 

(điểm) 

Trong đó 

Tổng 

số 

(người) 

Trong 

đó: 

nữ 

Bưu 

cục 

Điểm 

BĐVHX 

Loại 

hình 

điểm 

phục vụ 

khác 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Quảng Bình          

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên lạc) 

 

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU 
(Ký, họ và tên, chức danh) 

…, ngày…tháng…năm 20…  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GHI BIỂU 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số tiền nộp ngân sách nhà nước về hoạt động bưu chính là toàn bộ các khoản 

thuế, phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách khác của doanh nghiệp, tổ chức 

hoạt động bưu chính phải nộp cho Nhà nước theo quy định của pháp luật trong 

kỳ báo cáo 

Số tiền nộp ngân sách nhà nước đối với từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương là số tiền mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trong kỳ báo 

cáo tại địa phương đó theo quy định 

Số lao động trong lĩnh vực bưu chính là tổng số nhân sự làm việc toàn thời gian 

trong các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính 
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Số lao động đối với từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là số lao động 

làm việc tại địa phương đó trong kỳ, bằng trung bình giữa số lượng lao động đầu 

kỳ và số cuối kỳ báo cáo 

Điểm phục vụ bưu chính là nơi chấp nhận, phát bưu gửi (bao gồm bưu cục, ki-

ốt, đại lý, thùng thư công cộng và hình thức khác để chấp nhận, phát bưu gửi), 

được tính bằng số lượng điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp tại địa bàn 

tính đến thời điểm ngày 31/12 của năm báo cáo 

Điểm bưu điện - văn hóa xã là điểm thuộc mạng bưu chính công cộng do Nhà 

nước giao Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng, duy trì và quản lý. Thực 

hiện các nhiệm vụ: Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, các dịch vụ kinh 

doanh khác; tổ chức các hoạt động đọc sách, báo, ấn phẩm, truy nhập Internet; 

tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án phục vụ phát triển thông tin và 

truyền thông tại khu vực nông thôn và các chương trình dự án khác của nhà 

nước về nông thôn 

2. Nguồn số liệu lập biểu 

Số liệu được lập từ kết quả hoạt động bưu chính của doanh nghiệp năm báo cáo 

Doanh nghiệp lập biểu gửi Vụ BC, đồng thời gửi Sở TTTT nơi doanh nghiệp, tổ 

chức hoạt động bưu chính có điểm phục vụ bưu chính. 
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Biểu BC-03.1 
Ban hành theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (ĐỊA BÀN) SỐ 

LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM 

PHỤC VỤ, NỘP NGÂN SÁCH 

TRONG LĨNH VỰC BƯU 

CHÍNH 

Đơn vị báo cáo: 

Sở TTTT 

tỉnh/TP… 

Ngày nhận báo cáo: 

ngày 25/3 năm sau 
 

Năm 20… 

Đơn vị nhận báo 

cáo: UBND cấp 

tỉnh, Cục Thống kê 

cấp tỉnh 

 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

1 
Số lượng lao động bưu 

chính 
người   

1.1 Trong đó, lao động nữ người   

2 
Số lượng điểm phục vụ 

bưu chính 
điểm   

 Trong đó    

2.1 Bưu cục điểm   

2.2 Điểm Bưu điện văn hóa xã điểm   

2.3 
Điểm phục vụ bưu chính 

loại hình khác 
điểm   

3 

Số tiền nộp ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực bưu 

chính 

triệu đồng   

4 

Số dân phục vụ bình quân 

trên 01 điểm phục vụ bưu 

chính 

người   

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên lạc) 

 

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU 

(Ký, họ và tên, chức danh) 

…, ngày…tháng… năm 20… 

  GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Nguồn số liệu lập biểu 

Số liệu dân số của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để tính số dân phục vụ 

bình quân trên 01 điểm phục vụ bưu chính) lấy theo số liệu tương ứng do Cục 

Thống kê tỉnh/thành phố công bố hoặc cung cấp theo quy định. 
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 VIII. Báo cáo tổng hợp số lượng lao động, số lượng thuê bao điện 

thoại, thuê bao truy nhập Internet 

 1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo tổng hợp số lượng lao động, số 

lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet. 

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo: Thông tư số 10/2018/TT-

BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo 

cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông. 

3. Nội dung yêu cầu báo cáo: Báo cáo tổng hợp số lượng lao động, số lượng 

thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet. 

4. Đối tượng thực hiện báo cáo:  

a) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

b) Đối tượng thực hiện báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Các 

doanh nghiệp viễn thông. 

5. Cơ quan nhận báo cáo:  

a) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp chung của tỉnh: UBND tỉnh, Cục 

Thống kê tỉnh. 

b) Cơ quan nhận báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Sở Thông tin và 

Truyền thông (và Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông). 

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo: Báo cáo bằng hình thức văn bản giấy 

phải có dấu, chữ ký của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức; hoặc báo cáo bằng hình 

thức văn bản điện tử; báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông và kết nối, chia sẽ dữ liệu với Hệ thống báo cáo điện tử của tỉnh. 

7. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp chung trên địa bàn tỉnh: Ngày 31/3. 

b) Thời hạn gửi báo cáo tổng hợp của các doanh nghiệp: Ngày 15/3. 

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm. 

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Từ ngày 01/01 đến 31/12. 

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không. 

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:  

- Biểu mẫu dành cho Sở Thông tin và Truyền thông: VT-04.1 ban hành 

kèm theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

- Biểu mẫu dành cho các doanh nghiệp viễn thông: VT-04 ban hành kèm 

theo Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. 

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo: Không. 

* Các biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo: 
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Biểu VT-04 
Ban hành kèm theo Thông tư 

10/2018/TT-BTTTT 

SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, SỐ LƯỢNG THUÊ BAO 

ĐIỆN THOẠI, THUÊ BAO TRUY NHẬP 

INTERNET CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ 

Đơn vị báo cáo: 

Doanh nghiệp viễn thông 

Ngày nhận báo cáo: ngày 15/3 năm sau Năm 20…  Đơn vị nhận báo cáo: Cục 

VT, Sở TTTT 

 

TT Địa bàn 

Mã 

địa 

bàn 

Số lao động 

trong lĩnh 

vực viễn 

thông 

(người) 

Thuê bao điện 

thoại 
Thuê bao truy nhập Internet 

Thuê bao cố định vệ 

tinh VSAT 

Thuê bao di 

động vệ tinh 

Thuê 

bao 

điện 

thoại 

cố 

định 

Thuê 

bao 

điện 

thoại 

di 

động 

Thuê 

bao 

băng 

rộng di 

động 

Thuê bao băng rộng cố định 

Sử 

dụng vệ 

tinh 

Vinasat 

1 

Sử 

dụng vệ 

tinh 

Vinasat 

2 

Sử 

dụng 

vệ tinh 

… 

Sử dụng 

vệ tinh 

Inmarsat 

Sử 

dụng 

vệ tinh 

… 
Tổng 

số 

Trong 

đó Nữ 

Thuê 

bao truy 

nhập 

Internet 

qua 

hình 

thức 

(xDSL) 

Thuê 

bao truy 

nhập 

Internet 

qua hệ 

thống 

cáp 

quang 

tới nhà 

thuê bao 

(FTTH) 

Thuê bao 

truy 

nhập 

Internet 

qua kênh 

thuê 

riêng 

(Leased- 

line) 

Thuê 

bao truy 

nhập 

Internet 

qua hệ 

thống 

cáp 

truyền 

hình 

(CATV) 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Quảng Bình               
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…, ngày… tháng … năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên lạc) 

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU 

(Ký, họ và tên, chức danh) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

HƯỚNG DẪN GHI BIỂU 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

+ Số lao động trong lĩnh vực viễn thông là tổng số lao động làm việc toàn thời gian thuộc cả mạng lưới và dịch vụ tại các doanh 

nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hoạt động tại Việt Nam 

+ Số lao động đối với từng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là số lao động làm việc tại địa phương đó trong kỳ, bằng trung 

bình giữa số lượng lao động đầu kỳ và số cuối kỳ báo cáo 

(Khái niệm các chỉ tiêu: thuê bao điện thoại cố định, thuê bao điện thoại di động, thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động… 

đã được giải thích tại biểu mẫu “Số lượng thuê bao điện thoại, thuê bao truy nhập Internet” (ký hiệu VT-02)) 

2. Cách ghi biểu 

Cách xác định thuê bao theo địa bàn: 

+ Đối với nhóm thuê bao cố định (gồm thuê bao điện thoại cố định và thuê bao băng rộng cố định): Căn cứ theo địa chỉ lắp đặt 

thiết bị trong Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông 

+ Đối với nhóm thuê bao di động trả sau (gồm thuê bao điện thoại di động và thuê bao băng rộng di động trả sau): Căn cứ theo 

địa chỉ thanh toán cước/ địa chỉ nhận thông báo cước trong Hợp đồng đăng ký sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp viễn thông 

+ Đối với nhóm thuê bao di động trả trước (gồm thuê bao điện thoại di động và thuê bao băng rộng di động trả trước): Căn cứ 

theo tỉnh/thành phố thuê bao có phát sinh giao dịch nhiều nhất trong tháng 12 của năm báo cáo: 
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Thuê bao được thống kê thuộc một tỉnh/thành phố là trong tháng 12 của năm báo cáo nếu tại địa bàn tỉnh/thành phố đó thuê bao 

phát sinh nhiều giao dịch nhất so với các tỉnh/thành phố khác trên cả nước 

Giao dịch là tổng số lần thực hiện cuộc gọi thoại đi/đến, gửi/nhận tin nhắn và sử dụng dữ liệu (up/down) 

Trong trường hợp số lượng giao dịch trong tháng của thuê bao bằng nhau tại 02 (hai) tỉnh/thành phố trở lên thì xác định theo chỉ 

số phụ, lần lượt theo thứ tự ưu tiên là: số lần thực hiện cuộc gọi thoại đi, số lần gửi tin nhắn, tổng lưu lượng dữ liệu sử dụng 

(up/down) 

Ghi chú: 

Đối với các cuộc gọi thoại đi/đến: chỉ tính các cuộc có thời gian thông thoại (duration > 0) 

Đối với sử dụng dữ liệu: tính theo session, chỉ tính các session sử dụng dữ liệu có lưu lượng > 50KB (ngưỡng 50KB có thể thay 

đổi phụ thuộc vào từng doanh nghiệp viễn thông mục đích để không đếm các session update) 

Đối với thuê bao đang bị khóa 1 chiều trên hệ thống mà không có phát sinh giao dịch trong tháng 12 của năm báo c áo: lấy dữ 

liệu phát sinh giao dịch của tháng trước đó để xác định địa bàn hoạt động của thuê bao 

Ghi số liệu dòng Tổng cộng 

Sau khi ghi đầy đủ thông tin cho các tỉnh/thành phố, tiến hành ghi thông tin dòng Tổng cộng, cách ghi như sau: Các cột từ cột  1 

đến cột 12: cộng các số trên các dòng của từng cột, ghi số tổng lên ô tương ứng dòng Tổng cộng 

3. Nguồn số liệu 

Từ kết quả hoạt động và từ dữ liệu phục vụ quản lý thuê bao của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp lập biểu gửi Cục VT, đồng thời gửi Sở TTTT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp có lao động hoặc thuê bao điện 

thoại, thuê bao truy nhập Internet. 
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Biểu VT-04.1 
Ban hành kèm theo Thông 

tư 10/2018/TT-BTTTT 

TỔNG HỢP (ĐỊA BÀN) SỐ 

LƯỢNG LAO ĐỘNG, SỐ 

LƯỢNG THUÊ BAO ĐIỆN 

THOẠI, THUÊ BAO TRUY 

NHẬP INTERNET 

Đơn vị báo cáo:  

Sở TTTT 

Ngày nhận báo cáo: ngày 

31/3 năm sau 
Năm 20… Đơn vị nhận 

báo cáo: UBND 

cấp tỉnh, Cục 

Thống kê cấp 

tỉnh 

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B 1 2 3 

1 Thuê bao điện thoại cố định thuê bao   

2 Thuê bao điện thoại di động thuê bao   

3 Thuê bao truy nhập Internet thuê bao   

3.1 Thuê bao băng rộng di động thuê bao   

3.2 Thuê bao băng rộng cố định thuê bao   

4 
Số lao động trong lĩnh vực viễn 

thông 
người   

4.1 Trong đó, lao động nữ người   

 

…, ngày… tháng … năm 20… 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký, họ và tên, 

số điện thoại liên lạc) 

NGƯỜI KIỂM TRA 

BIỂU 
(Ký, họ và tên, chức danh) 

GIÁM ĐỐC SỞ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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