
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND - VHTT 

V/v bổ sung, cập nhật chức năng 

thống kê, tổng hợp báo cáo theo 

Biểu mẫu 06a, 06b, 06c Phụ lục II 

Thông tư số 01/2020/TTVPCP 

của Chính phủ trên hệ thống  

phần mềm một cửa. 

  

          Cẩm Thủy, ngày      tháng 03 năm 2021 

 

 

Kính gửi:    

- UBND các xã, thị trấn; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

 

Thực hiện công văn Số: 499/ STTTT-CNTT, ngày 18/03/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc bổ sung, cập nhật chức năng thống kê, tổng hợp báo cáo 

theo Biểu mẫu 06a, 06b, 06c Phụ lục II Thông tư số 01/2020/TTVPCP của Chính phủ 

trên hệ thống phần mềm một cửa. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Thực hiện các chế độ báo cáo theo Thông tư số 01/2020/TT-VPCP. Sở 

Thông tin và Truyền thông đã thực hiện bổ sung, cập nhật chức năng thống kê, tổng 

hợp báo cáo theo Biểu mẫu 06a, 06b, 06c Phụ lục II Thông tư số 01/2020/TT-VPCP 

của Chính phủ trên hệ thống phần mềm một cửa.  

2. UBND huyện;  Sở Thông tin và Truyền thông. Thông  báo đến các phòng 

ban cấp huyện. UBND các xã, thị trấn sử dụng tài khoản Quản trị hoặc tài khoản Một 

cửa điện tử được biết để sử dụng phục vụ chế độ thống kê tổng hợp báo cáo. 

Trong quá trình xuất báo cáo thống kê, tổng hợp, nếu phát hiện bất cập, vướng 

mắc hoặc sai sót số liệu đề nghị phản hồi, thông tin kịp thời về UBND huyện; Sở 

Thông tin và Truyền thông để phối hợp khắc phục./. 

Nơi nhận:  
- Như trên: 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;     (Để B/c)  

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Phòng Kinh tế hạ tầng;  

- Phòng Tư pháp; 

- Phòng Lao đông TBXH; 

- Phòng y tế; 

- Website huyện;  

- Lưu VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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