
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v sử dụng phần mềm quản lý  

dữ liệu nghiệp vụ và thực hiện 

 báo cáo số liệu năm 2023  

 

  Tuyên Quang, ngày      tháng 01 năm 2023 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ công văn 912/TTCS-TTTH ngày 30/12/2022, Cục Thông tin cơ sở ban 

hành Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2022. Sở Thông tin Truyền 

thông tỉnh Tuyên quang đã ban hành công văn 441/STTTT-TTBCXB về việc sử 

dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số 

liệu từng Quý năm 2022. Trong đó có tài liệu hướng dẫn chi tiết cách báo cáo số liệu 

theo các chỉ tiêu nêu trong các biểu mẫu của phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ 

thông tin cơ sở nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cán bộ địa phương trong 

quátrình thực hiện báo cáo số liệu trên hệ thống phần mềm. 

Báo cáo gửi trên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ 

sở tại địa chỉ https://qlttcs.mic.gov.vn theo hướng dẫn của Cục Thông tin cơ sở.  

Để thu thập số liệu đầy đủ, phục vụ công tác quản lý nhà nước và có căn cứ 

đề xuất phương án phân bổ nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đề nghị Uỷ ban nhân danh các huyện, 

thành phố chỉ đạo Phòng văn hoá Thông tin; Trung tâm văn hoá Thông tin và Truyền 

thông huyện, thành phố, các đài Truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn nghiêm túc 

thực hiện báo cáo số liệu năm 2023 trên hệ thống phần mềm theo tần suất 06 

tháng/lần, cụ thể: 

-Số liệu 06 tháng đầu năm 2023(chốt số liệu tính đến ngày30/5/2023), đề nghị 

gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/6/2023. 

-Số liệu cả năm 2023(chốt số liệu tính đến ngày30/11/2023) , đề nghị gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/12/2023. 

 
Nơi nhận:                
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TTBCXB(d). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 

 

https://qlttcs.mic.gov.vn/
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