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KẾ HOẠCH 

Tập huấn nghiệp vụ báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo  

của Văn phòng Chính phủ 
 
 

Để trang bị kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện báo cáo điện tử công tác kiểm soát 

thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính trên địa bàn thị xã theo 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. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 142/KH-VPUBND ngày 07/3/202 của Văn phòng 
UBND tỉnh Phú Yên về tập huấn nghiệp vụ báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo 

của Văn phòng Chính phủ. 

UBND thị xã xây dựng Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ báo cáo trên Hệ thống 
báo cáo của Văn phòng Chính phủ như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, phường về thực hiện báo cáo điện tử đối với báo cáo hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính 
phủ.  

Tạo điều kiện trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa công chức, 
nhân viên làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính các cấp; qua đó xây dựng 

mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức tập huấn phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần phát huy vai 
trò, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính.  

Thành phần tham dự tập huấn có trách nhiệm, nắm vững được các nội dung 

tập huấn để áp dụng vào công tác báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, 
đơn vị mình.  

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

Hướng dẫn thực hành báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của 

Văn phòng Chính phủ tại địa chỉ https://baocaochinhphu.gov.vn  

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần mời 

Công chức, nhân viên thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, cấp xã (công chức, nhân viên trực tiếp làm công 



 
 

tác báo cáo KSTTHC, công chức, nhân viên quản trị hệ thống báo cáo của cơ 
quan, đơn vị).  

2. Thời gian  01 ngày, dự kiến vào đầu tháng 6/2022. 

3. Địa điểm Hội trường UBND thị xã Đông Hòa. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  Sử dụng từ nguồn kinh phí cấp cho hoạt 
động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND thị xã 

Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, dự trù kinh phí phối hợp các cơ quan, đơn vị 

liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực tập huấn đảm bảo theo quy định. 
Tham mưu UBND thị xã mời VNPT Phú Yên cử báo cáo viên hướng dẫn tập huấn. 

2. Đề nghị VNPT Phú Yên  

Phân công báo cáo viên hướng dẫn thực hành báo cáo trên Hệ thống, hướng 

dẫn phân quyền báo cáo đối với tài khoản quản trị cấp huyện, cấp xã và giải đáp 
vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. 

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường cử 
công chức, nhân viên tham dự đầy đủ đúng theo thành phần quy định.  

4. Các đại biểu tham gia tập huấn 

Đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn phải có tài khoản trên Cổng DVC 

Quốc gia (đăng ký phân quyền thực hiện báo cáo trước ngày 06/6/2022 nếu chưa 
triển khai), mang theo báo cáo kiểm soát TTHC quý I năm 2022 của đơn vị và máy 
tính xách tay để thực hành. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng 

dịch Covid 19. 

Trên đây là kế hoạch tập huấn nghiệp vụ báo cáo trên hệ thống thông tin 

báo cáo Văn phòng Chính phủ của UBND thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, phường triển khai, thực hiện đạt kết quả./.   
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (phòng Nội chính); 
- VNPT Phú Yên; 
- Thường trực Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Cổng thông tin điện tử thị xã; 
- Chánh, PCVP; 
- Lưu: VT, Tr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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