
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v thực hiện báo cáo số liệu công tác 

thông tin cơ sở năm 2023 trên phần mềm 

QL dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Cẩm Xuyên, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

 

 

 
Kính gửi:  

    - Phòng Văn hóa - Thông tin; 

    - Trung tâm Văn hóa - Truyền thông; 

    - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 362/STTTT-TTBCXB ngày 14/3/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu công tác thông tin cơ sở năm 

2023 trên phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở, UBND huyện 

yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, UBND 

các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện cập nhật, báo cáo định kỳ 06 và năm số liệu thông tin cơ sở 

trên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở tại địa chỉ 

https://qlttcs.mic.gov.vn và chịu trách nhiệm về số liệu đã cập nhật theo yêu 

cầu của hệ thống (có danh sách tài khoản và hướng dẫn sử dụngkèm theo). 

2. Thời gian hoàn thành cập nhật số liệu báo cáo như sau:  

- Báo cáo 06 tháng (Số liệu tính đến ngày 30/5/2023): hoàn thành và gửi 

báo cáo trước ngày 10/6/2023. 

- Báo cáo năm (Số liệu tính đến ngày 30/11/2023): hoàn thành và gửi 

báo cáo trước ngày 10/12/2023. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông; UBND các xã, thị trấn thực hiện báo cáo trên hệ thống 

phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở; tổng hợp số liệu báo cáo 

đúng thời gian quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm 

Văn hóa - Truyền thông; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện 

kịp thời, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PH  CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Phạ  V n Th ng 

 

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