
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  157      /QĐ-UBND ngày   11     tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Nội dung công việc 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện 

 

Thời gian 

 thực hiện 

 

I XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1  

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, 

điều hành việc thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành 

chính nhà nước tại địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Văn 

phòng Chính phủ và hướng dẫn của Cục Kiểm soát thủ tục hành 

chính 

Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên 

2  

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của 

Chính phủ  
 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Trước ngày 

15/5/2019 

3  

Rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp theo quy định 
 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên 

4  

Rà soát chế độ báo cáo định kỳ tại văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, qua đó kịp thời sửa 

đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với 

pháp luật hiện hành 

 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 
Trước ngày 

01/6/2019 



 2 

STT Nội dung công việc 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện 

 

Thời gian 

 thực hiện 

 

5  
Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại văn bản quy 

phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 
 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Trước ngày 

15/6/2019 

6  
Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý theo địa bàn  
 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Sau 15 ngày làm 

việc kể từ ngày văn 

bản quy định chế độ 

báo cáo có hiệu lực 

thi hành 

 II TỔ CHỨC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO QUỐC GIA 

7  Thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ   Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Sau khi Hệ thống 

thông tin báo cáo của 

Chính phủ được 

hoàn thiện và đi vào 

vận hành 

8  
Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh đảm bảo 

kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ  
 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan Tháng 3/2020 

9  

Cung cấp chứng thư số cho các cơ quan hành chính nhà nước 

địa phương và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chế độ 

báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 

 Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 
Sau khi Ban Cơ yếu 

Chính phủ cung cấp 

10  Tích hợp chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh  Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Theo hướng dẫn 

 của Ban Cơ yếu 

 Chính phủ 
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STT Nội dung công việc 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện 

 

Thời gian 

 thực hiện 

 

    III TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN 

11  
Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ 

liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo  
Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Định kỳ hằng năm 

theo kế hoạch 

12  

Tham gia tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ 

liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo do Văn phòng Chính phủ 

tổ chức 

Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 
Theo chỉ đạo của Văn 

phòng Chính phủ  

13  

Hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ 

Hệ thống thông tin báo cáo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân, 

tổ chức có liên quan 

Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên 

14  Hệ thống hóa, rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Thường xuyên, theo 

hướng dẫn của Văn 

phòng Chính phủ 

15  

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết 

quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, các quy định về 

chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

- Các cơ quan, tổ chức có 

liên quan. 

Văn phòng UBND tỉnh Thường xuyên 

16  
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP và các nội dung tại Kế hoạch này 
Văn phòng UBND tỉnh Các cơ quan, đơn vị có liên quan Thường xuyên 
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