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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
 

Ngày 29/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 

2441/LĐTBXH-VP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương về việc đăng ký tài khoản VNConnect để triển khai việc tổng hợp báo cáo 

hàng ngày trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; đồng thời, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Hướng 

dẫn sử dụng nhập liệu và tổng hợp báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính 

phủ, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ1.   

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phối hợp với Viễn thông địa phương (VNPT) triển khai theo Hướng 

dẫn sử dụng nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện với tần suất như sau: 

1. Cập nhật số tổng hợp, lũy kế kết quả thực hiện tính tới 15 giờ 00 ngày 

09/8/2021 lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời hạn hoàn thành việc 

cập nhật lên Hệ thống trước 17 giờ 00 cùng ngày để hoàn thiện tài liệu phục vụ 

Phiên họp Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương vào ngày 11/8/2021. 

2. Nhập số liệu báo cáo phát sinh hàng ngày trên Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ trước 16 giờ 00, bắt đầu từ ngày 10/8/2021 cho tới khi kết thúc 

việc thực hiện các chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

Thông tin chi tiết liên hệ với đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Trưởng phòng 

Tổng hợp, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại: 

0388256849; email: phongtkth@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tập đoàn VNPT; 

- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố (để biết, t/h); 

- Lưu: VT, TH(HĐ). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thanh 
 

                                              
1 Tại địa chỉ http://molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=226398 
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