
UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

Số:         /VHTT 
V/v triển khai thực hiện Hệ thống  

thông tin Báo cáo tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Điện Biên Phủ, ngày        tháng      năm 2022 

 

            Kính gửi:                    

- Ban Tổ chức Thành ủy Điện Biên Phủ; 

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- Công an thành phố; Chi cục Thống kê ; Chi cục Thuế 

khu vực Mường Ẳng - Thành phố; Trung tâm Y tế; Tòa 

án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Các 

trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố;  

- UBND các xã, phường.  

 

Thực hiện Công văn số 3599/UBND-KTN ngày 28/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh Điện Biên.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Điện Biên Phủ, phòng Văn hóa và 

Thông tin thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nhiệm 

vụ, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện nội dung báo 

cáo, định kỳ báo cáo, thời hạn báo cáo theo quy định tại Quyết định số 
47/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 và Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. (có Quyết định gửi kèm) 

2. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Điện Biên được truy cập tại địa chỉ: 
https://baocao.dienbien.gov.vn 

- Danh sách tài khoản và mật khẩu đăng nhập tại Phụ lục 01 kèm theo. 

- Hướng dẫn sử dụng tại Phụ lục 02 sổ tay hướng dẫn kèm theo.  

(Văn bản và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên Cổng thông tin điện 

tử thành phố tại địa chỉ: http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/ mục Văn bản) 

Nhận được Văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Điện Biên để đảm bảo nội dung yêu cầu./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu VT. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giảng 

https://baocao.dienbien.gov.vn/
http://tpdienbienphu.dienbien.gov.vn/


 


		giangnv.tpdbp@dienbien.gov.vn
	2022-02-15T15:43:29+0700


		2022-02-15T16:02:40+0700


		2022-02-15T16:03:01+0700


		phongvhtt.tpdbp@dienbien.gov.vn
	2022-02-15T16:05:22+0700




