
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH NINH BNH Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

S: '13/2019/QD-UBND Ninh BInh, ngày 01 tháng 11 nám 2019 

QUYET D!NH 
A A Quy d!nh  thiyc hiçn che d9 bao cao d!nh  ky 

thuc phim vi quãn 1 cüa UBND tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can thLuçt T ch&c chInh quyn djaphwcmg ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can cz Nghj djnh 09/2019/ND-CF ngày 24 tháng 01 nám 2019 cza ChInh 

phi Quy djnh ye ché dç5 báo cáo cia co' quan hành chInh nhà nu'àc, 
Theo dé nghj cüa Chánh Vànphông UBND tinh. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Quy djnh thiyc hin ch d báo cáo dnh  k' thuc phm vi quãn 1 
cüa UBND tinh Ninh BInh, nhtr sau 

1. Dôi tuçing áp d%ing: 
Chê d báo cáo djnh kS'  quy djnh ti Quyêt djnh nay duçic áp ding thirc hin 

dôi vói các so', ban, ngành, Co quan, don vj trên dja bàn tinh và UBND các huyn, 
thành phô thuc tinh. 

2. Chê d báo cáo djnh k duçc áp ding thông nhât trên dja bàn tinh, gôm: 
a) Báo cáo tInh hInh kinh té xä hi (báo cáo djnh theo tháng, qu, 6 tháng, nm). 
b) Báo cáo tInh hInh hot dng 4t 1iu no cong nghip và tiên chat thuôc no 

(báo cáo djnh k 6 tháng, näm). 
c) Báo cáo ho.t dng thông tin dôi ngoi (báo cáo näm). 
d) Báo cáo hot dng trang thông tin din t1r tong hcip và ni b (báo cáo näm). 
3. Yêu câu thiic hiên báo cáo djnh kS' 
Các báo cáo djnh k' quy djnh tai  Khoân 2 Diêu nay khi di.rcic ban hành phái 

báo dam dung biêu rnu báo cáo và biêu so 1iu báo cáo quy djnh ti Phii liic ban 
hành kern theo Quyêt djnh nay. 

Diu 2. Báo cáo tInh hInb kinh t - xa hi trên ctla bàn tInh (theo tháng, qu, 6 
thãng, tong kêt näm kê hoich và phiro'ng huró'ng nhim vu näm tiêp theo) 

1. Ni dung yêu câu báo cáo 
a) Báo cáo dánh giá tInh hInh triên khai thirc hin nhim vi trong tháng, qu, 6 

tháng, näm theo chüc nàng, nhim vi duqc giao. 
b) Xây dimg phucing hi.thng, nhim vii, giái pháp trçng tam (tháng, qu', 6 tháng, 

näm tiêp theo). 
c) Báo cáo vic thirc hin các van bàn, kiên chi dao  diêu hành cüa UBND tinh, 

Chü tjch UBND tinh (tháng, qu, 6 théng, nàm tiêp theo). 
2. Dôi tlxçlng thrc hin báo cáo, co quan nhan báo cáo 
a) Dôi tuçing thirc hin báo cáo: So', ban, ngành, UBND các huyn, thành phô 



b) Ca quan th.n báo cáo: S K hoch và Dâu tiz, UBND tinh. 
3. Phuang thi'rc gui, nh.n báo cáo: Thirc hin giri báo cáo din tr qua phân mém. 
4. Thai gian chôt so 1iu báo cáo và thri h.n gi.'ri báo cáo 
a) Thôi gian chôt so 1iu báo cáo 
Báo cáo tháng theo Khoãn 1 Diêu 12 cüa Nghj djnh 09/2019/ND-CP ngày 24 

tháng 01 11am 2019 cüa ChInh phü Quy djnh ye chê d báo cáo cüa ca quan hành 
chInh nba ni.râc. 

Báo cáo qu theo Khoán 2 Diêu 12 cüa Nghj djnh 09/2019/ND-CP ngày 
24 tháng 01 11am 2019 cüa ChInh phü Quy djnh ye chê d báo cáo cUa ca quan 
hành chInh nhà nuOc. 

Báo cáo 6 tháng theo Khoàn 3 Diêu 12 cüa Nghj djnh 09/2019/ND-CP ngày 
24 tháng 01 11am 2019 cüa ChInh phü Quy djnh ye chê d báo cáo cüa ca quan 
hành chInh nhà ntr,c. 

Báo cáo näm theo Khoãn 4 Diêu 12 cüa Nghj djnh 09/2019/ND-CP ngày 24 
tháng 01 näm 2019 cüa ChInh phü Quy djnh ye chê d báo cáo cüa co quan hành 
chInh nhà nithc. 

b) Thyi han  giri báo cáo: Chtm nhât vào ngày 25 cüa tháng cuôi kS'  báo cáo. 
5. Tan suât thuc hin báo cáo 
a) Thirc hin báo cáo tháng di vâi các tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 
b) Thirc hin báo cáo qu dôi vi các qu I, III. 
c) Thirc hin báo cáo 6 tháng 1 lânlnäm. 
d) Thuc hin báo cáo näm 1 lânlnàm. 
6. Mu dê cuang báo cáo, Mau so 1iu báo cáo 
a) S&, ban, ngành và rnt so co quan 
Báo cáo tháng theo Biêu rnau 01 tai  Phi litc ban hânh kern theo Quyêt djnh. 
Báo cáo qu theo theo Biêu mâu 01 tai  Phii 1c ban hành kern theo Quyêt djnh. 
Báo cáo 6 tháng theo Biêu mâu 03 tti Phii hic và Mau so 1iu tü Al den A6. 
Báo cáo näm theo Biêu mâu 05 tai Phu luc và Mâu so lieu tü Bi den B6 tai 

Ph hc ban hành kern theo Quyêt djnh. 
b) UBND các huyn, thành phô 
Báo cáo tháng theo Bieu mâu 02 tai  Phi,i içtc ban hành kern theo Quyêt djnh. 
Báo cáo qu theo Biêu mâu 02 tai  Ph liic ban hành kern theo Quyêt djnh. 
Báo cáo 6 tháng theo Biêu mâu 04 tai  Phi,i 1iic và Mâu so 1iu tr Al den A6 ban 

hành kern theo Quyêt djnh. 
Báo cáo närn theo Biêu mâu 06 tai  Phu luc và Mâu so lieu tü B 1 den B6 tai Phu 

lvc 
ban hành kern theo Quyêt djnh. 

7. Quy trInh thirc hin báo cáo theo tháng, qu, 6 tháng, tOng ket nàrn kê hoach 
và phuang hi.râng nhim vi 11am tiêp theo 

a) Buóc 1: Si Kê hoach và Dâu tu don dôc các don vj gui báo cáo theo quy djnh. 
b) Brnic 2: Si Ké hoach và Dâu tu tong hçp, báo cáo UBND tinh theo th?ñ 

han quy djnh. 
A V V A A A A A • Dieu 3. Bao cao tinh hinh hoit dQng vt hçu no cong nghiçp va tien chat 

thu6c no trên da  bàn tinh 
1 Nôi dung bao cao Bao cao trnh hrnh hoat dông vat lieu no cOng nghiêp va 

tiên chat thuôc no dê san xuât vat  1iu no cOng nghip trên dja bàn tinh Ninh BInh 
2. Dôi tiiçng thrc hin báo cáo, co quan nhan báo cáo 
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a) Di tuçYng thrc hin báo cáo: S Cong Thrnmg và các don vj, t chüc có 
lien quan den boat dng thuc ni dung báo cáo nêu trên. 

b) Co quan then  báo cáo: Si Cong Thi.rong, UBND tinh Ninh BInh. 
3. Phuong thirc giri, nhn báo cáo: Thirc hin giri báo cáo din tü qua phán mém. 
4. Thii gian chôt so 1iu báo cáo và th?i han  gi'ri báo cáo 
a) Dôi vi báo cáo 6 tháng 
Th?i gian chôt so 1iu 6 tháng dâu nàm duçc tInh t1r ngày 15 tháng 12 näm 

truOc kS' báo cáo den ngày 14 tháng 6 cüa kS' báo cáo; 
Thii gian chôt so 1iu 6 tháng cuôi näm duçic tInh tir ngày 15 tháng 6 den 

ngày 14 tháng 12 cüa k5' báo cáo. 
Thñ han  giri báo cáo tnthc ngày 20 cüa tháng cuôi k' báo cáo (tháng 6). 
b) Doi v9i báo cáo näm 
Thii gian ch& s 1iu tInh tir ngày 15 tháng 12 näm truOc kr báo cáo den 

ngày 14 tháng 12 cüa kS'  báo cáo. 
Thii han  giri báo cáo truc ngày 20 cüa tháng cuôi kS'  báo cáo (tháng 12). 
5. Tan suât thirc hin báo cáo: 2 lânlnám (thirc hin chê d báo cáo djnh kr  6 

tháng và báo cáo näm) 
6. Mâu dé cuong báo cáo: Theo Mâu biêu 08 tai  Ph 1iic ban hành kern theo 

Quyêt djnh. 
7. Quy trInh thrc hin báo cáo 
a) Bi.rc 1: Sâ Cong Thixcmg don dôc, tiêp nhn Báo cáo tInh hInh hoat 

VLNCN và tiên chat thuôc no cüa các to chirc sir dung VLNCN, tiên chat thuôc no 
trên dja bàn tinh. 

b) Buóc 2: Sâ Cong Thuong tong hçip báo cáo UBND tinh theo th?ñ hn quy djnh. 
8. Biêu mâu báo cáo 
a) Báo cáo cUa các don vj gui S& Cong Thuong: Theo Biêu mâu 08 tai  Phi 1c 

ban hành kern theo Quyêt dnh. 
b) Báo cáo cüa S& Cong Thucrng giri UBND tinh: Theo Biêu mâu 07 tai  Phii 1ic 

ban hành kern theo Quyêt djnh. 
9. Thii gian tiêp nhn báo cáo 
Tnthc ngày 20 tháng 6 dôi vi báo cáo 6 tháng dâu 11am cüa kS'  báo cáo và 

ngày 20 tháng 12 dôi vâi báo cáo näm cüa kS'  báo cáo. 

Diêu 4. Báo cáo hoit dng thông tin cti ngoi 
1. Ni dung báo cáo: Kêt qua boat dng thông tin dôi ngoi, phuung hithng, 

nbim vi (theo kS'  báo cáo). 
2. DOi tuqng thirc hin báo cáo, cci quan thin báo cáo. 
a) Dôi tuçing thrc hin báo cáo: Sà Thông tin và Truyên thông chü trI, phôi 

hap vói các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành phô. 
b) Co quan nhn báo cáo: Sâ Thông tin và Truyên thông, UBND tinh. 
3. Phuong thüc gui, nhn báo cáo: Thirc hin gui báo cáo din tCr qua phân mêm 
4. Thi gian chôt so 1iu báo cáo và thii han  gui báo cáo 
a) ThM gian chOt so 1iu báo cáo: Tiir ngày 15/12 nàm truóc k' báo cáo den 

ngày 14/12 cüa k' báo cáo. 
b) Thii hn gui báo cáo: TruOc ngày 25 tháng 12 hang 11am. 
5. Tan suât thirc hin báo cáo: 1 lânlnäm. 
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6. Mu d crnmg báo cáo: Theo Biu mu 09 tai  Phi liic ban hành kern theo 
Quyêt djnh. 

7. Quy trInh thrc hin báo cáo 
a) Buâc 1: Si Thông tin và Truyên thông don dôc các don vj gui báo cáo 

theo quy djnh. 
b) Buâc 2: Sâ Thông tin và Truyên thông tong hçip báo cáo UBND tinh theo 

thai han  quy djnh. 
A , A A . A A S A• A Dieu 5. Bao cao hoit d9ng trang thong tin diçn tir tong hqp va ni b9 

1. Ni dung báo cáo: Báo cáo boat  dng trang thông tin din t1r ni b 
2. Dôi ti.rqng thirc hin báo cáo, cc quan nhn báo cáo 
a) Dôi tugng thirc hin báo cáo: Sà Thông tin và Truyên thông chü trI, phôi 

hqp vOi các sâ, ban, ngành, UBND các huyn, thành phô. 
b) Co quan thtn báo cáo: Sâ Thông tin và Truyên thông, UBND tinh. 
3. Phuong thüc gi.'ri, nhin báo cáo: Th1rc hin gCri báo cáo din tir qua phãn mêm 
4. Thi gian chôt so 1iu báo cáo và thyi han  gi:ri báo cáo 
a) Thèi gian chôt so 1iu báo cáo: Tr ngày 15 tháng 12 näm truâc kS' báo cáo 

den ngày 14 tháng 12 cüa kS' báo cáo. 
b) Th?yi han  giri báo cáo: Truc ngày 25 tháng 12 hang nAm. 
5. Tan suât thuc hiên báo cáo: 1 lânlnäm. 
6. Mu dê cuang báo cáo: Theo Biêu rnâu 10 tai  Phii liic ban hành kern theo 

Quyêt djnh. 
7. Quy trInh thirc hin báo cáo 
a) Buâc 1: Si Thông tin và Truyên thông don doe các don vj giri báo cáo 

theo quy djnh. 
b) Buóc 2: Sâ Thông tin và Truyên thông tong hqp báo cáo UBND tinh theo 

thii han  quy djnh. 
A Dieu 6. To chtrc thic hiçn 

1. Giao Van phông UBND tinh chü trI, phôi hçp vâi các co quan, don vj có 
lien quan don dôc, theo dOi vic thirc hin Quyêt djnh nay. 

2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dôc các s&, Thütnthng các 
ban, ngành cüa tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thânh phô và các to 
chüc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. 

Diu 7. Hiu lirc thi hành 
Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê tir ngày 0 1/11/2019./. 

Noi nhân: 
- Nhix Diêu 6; 
- VPCP (Ciic KSTTHC); 
- Ciic Kim tra van bàn QPPL - B Ti.r phap; 
- Chñ tjch, các Phó CT UBND tinh; 
- Các co' quan TW trén dja bàn tinh; 
- Lãnh dao VP UBND tinh; 
- Cong báo tinh, Cong TT-DT tinh; 
- Liru: VT, các VP (Phg). 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Tng Quang Thin 
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