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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn 

phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác 

Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; Văn bản 540/TB-VP ngày 

31/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ. 

Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

thuộc trách nhiệm đầu mối tổng hợp của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như sau:  

1. Văn Phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm 

1.1. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, thực hiện, tham mưu duyệt 02 chế độ báo 

cáo: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND 

và Báo cáo về tổ chức các cuộc họp quy định tại Điều 9, Điều 11 Thông tư số 

01/2020/TTVPCP; thực hiện Đề cương báo cáo theo Mẫu số I.01-ĐC/VPCP/TH, 

thực hiện biểu mẫu số liệu báo cáo theo Biểu số I.02/VPCP/TH, Biểu số 

I.03/VPCP/TH, Biểu số I.04/VPCP/TH hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông 

tư Thông tư số 01/2020/TT-VPCP; thực hiện Biểu số III.01c/VPCP/KSTT hướng 

dẫn tại Phụ lục III kèm theo Thông tư Thông tư số 01/2020/TT-VPCP và gửi 

Phòng Tổng hợp (VP UBND tỉnh) để tổng hợp chung đảm bảo đúng thời hạn yêu 

cầu (chậm nhất vào ngày 17 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo). 

1.2. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, tham mưu duyệt 02 chế độ báo cáo: Báo 

cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử và Báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển 

khai Hệ thống thông tin báo cáo của các cấp, các ngành thuộc đối tượng báo cáo 

trên địa bàn tỉnh quy định Điều 10, Điều 13 Thông tư số 01/2020/TT-VPCP; thực 

hiện Đề cương báo cáo theo Mẫu số II.01- ĐC/VPCP/KSTT, thực hiện biểu mẫu 

số liệu báo cáo theo Biểu số II.01b/VPCP/KSTT, Biểu số II.02c/VPCP/KSTT, 

Biểu số II.03b/VPCP/KSTT, Biểu số II.04/VPCP/KSTT, Biểu số 

II.05b/VPCP/KSTT, Biểu số II.06c/VPCP/KSTT, Biểu số II.07b/VPCP/KSTT, 

Biểu số II.08/VPCP/KSTT hướng dẫn tại Phụ lục II kèm theo Thông tư Thông tư 

số 01/2020/TT-VPCP; thực hiện Biểu số V.01/VPCP/KSTT, Biểu số 

V.02/VPCP/KSTT hướng dẫn tại Phụ lục V kèm theo Thông tư Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP và gửi Văn phòng Chính phủ qua Hệ thống báo cáo của Văn 

phòng Chính phủ đảm bảo đúng thời hạn yêu cầu.  



1.3. Chỉ đạo Bộ phận Một cửa huyện khai thác Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của tỉnh; thực hiện thống kê số liệu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện thuộc đối tượng báo 

cáo đảm bảo đúng thời hạn yêu cầu (chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối quý 

thuộc kỳ báo cáo), gửi Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng UBND 

tỉnh), gồm các Biểu sau:  

- Biểu số II.06c/VPCP/KSTT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP: Tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 

UBND cấp tỉnh (Gồm 02 cấp huyện, xã);  

- Mục II Biểu số II.07b/VPCP/KSTT tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2020/TT-VPCP: Tổng hợp số lượng thủ tục hành chính và kết quả 

thực hiện “4 tại chỗ” của tỉnh Vĩnh Phúc;  

- Biểu số II.08/VPCP/KSTT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP: Tình hình triển khai thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Gồm 03 cấp tỉnh, huyện, xã). Yêu cầu các phòng 

và đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Đối với những chế độ báo cáo phải tổng hợp thông tin từ cấp xã và các phòng, 

ban, ngành phải chủ động đôn đốc, tổng hợp đầy đủ thông tin, đảm bảo đúng thời 

hạn yêu cầu. 

1.4. Chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, tổng hợp trình dự thảo Báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và 

xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng quy định tại Điều 12 Thông tư số 

01/2020/TT-VPCP; tham mưu duyệt báo cáo, 02 biểu mẫu số liệu báo cáo theo 

Biểu số IV.01/VPCP/KSTT, Biểu số IV.02b/VPCP/KSTT theo hướng dẫn tại Phụ 

lục IV kèm theo Thông tư Thông tư số 01/2020/TT-VPCP và gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông chậm nhất vào ngày 18 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

2. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn 

Chủ động chỉ đạo, triển khai, thực hiện ở cấp mình và báo cáo UBND 

huyện các nội dung liên quan ở trên, gửi các cơ quan chủ trì ở huyện để tổng hợp. 

3. Lưu ý: Cơ quan, đơn vị chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn biểu mẫu đối 

với cấp huyện, xã cho phù hợp trên cơ sở mẫu biểu của Thông tư số 01/2020/TT-

VPCP./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch &các Phó CTUBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TD; 

- Chi cục thống kê TD; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Xuân Bình 
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