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Hà Nội, ngày 29 thảng 7 năm 2019

THÔNG TU
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một sổ điều khoản của các Thông tư liên quan đến
chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước và hệ thống thông
tin báo cáo của Bộ Ke hoạch và Đầu tư

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2017 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Kề
hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của
Chính phủ quy định vê chê độ bảo cảo cua cơ quan hành chỉnh nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Vãn phòng Bộ;
Bộ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi
bỏ một so điều khoản của Thông tư sổ 04/2008/TT-BKH ngày 09 tháng 7 năm
2008 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướnẹ dẫn một số quy định tại Nghị đinh sổ
Ỉ51/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt
động của tô hợp tác; Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 20 tháng 3 năm 2010
của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dân thi hành Nghị định sô 93/2009/NĐCP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chê quản lý và sử
dụng viện trợ p hi Chính phủ nước ngoài; Thông tư sổ 02/2013/TT-BKHĐT ngày
27 tháng 3 năm 2013 của Bộ K ế hoạch và Đầu tư hưởng dẫn thực hiện một số nội
dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Thông
tư sổ 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Ke hoạch và Đầu
tư hướng dan về đăng kỷ hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của
hợp tác xã; Thông tư sổ 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Bộ
Ke hoạch và Đầu tư hướng dân một sổ điều quy định tại Nghị định sô
216/20ỉ3/N Đ -C P ngàv 24 thảng 12 năm 2 0 13 của Chính phủ quy định về to chức
và hoạt động của thanh tra ngành Ke hoạch và Đầu tư; Nghị định sổ 07/20Ỉ2/NĐCP ngày 09 thánẹ 02 năm 2012 cua Chính phủ quy định vê cơ quan được giao
thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
đôi với thanh tra chuyên ngành thông kê; Thông tư sô 08/2014/TT-BKHĐT ngày
26 tháng 11 năm 2 0 ỉ 4 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một sổ điều
của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ
về to chức và hoạt động thanh tra ngành Ke hoạch và Đầu tu7 Thông tư so
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09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 thảng 10 năm 2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư ban
hành mâu vãn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nưởc ngoài; Thông tư sổ
22/2015/TT-BKH ĐT ngày 18 thảng 12 năm 2 0 ỉ 5 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy
định vê mâu báo cáo giám sát và đánh giá đâu tư; Thông tư sỏ Ỉ2/20I6/TTBKHĐT ngày 08 tháng 08 năm 2 0 ì 6 cua Bộ K ể hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực
hiện một sô điều cua Nghị định sô Ỉ6/20Ỉ6/N Đ -C P ngày 16 tháng 3 năm 2016
của Chính phù về quản ỉỷ và sử dụng vốn hỗ trợ phát trỉên chính thức (ODA) và
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT
ngày 14 thảng 02 năm 2 01 7 của Bộ K ế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập
kế hoạch đầu tư cấp xâ thực hiện các chương trình mục tiên quốc gia; Thông tư
số 06/20Ị 7/TT-BKHĐT ngày 05 thảng 12 năm 2 0 ỉ 7 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư
quy định chi tiêt việc cung câp thông tin vê đâu thấu, báo cáo tình hình thực hiện
hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Thông tư số 04/20ỉ9/TT-BK H Đ T
ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng vù thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động
đấu thầu; Thông tư số 06/2019/TT-BKỈIĐT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ K ế
hoạch và Đâu tư hướng dân quv chê tô chức và hoạt động của mạng ỉướỉ tư vấn
viên, hỗ trợ tư vẩn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng; ứng dụng công
nghệ thông tin trong thực hiện chế độ bảo cảo; Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT
ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một so
điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cảo định kỳ thuộc phạm vỉ quản
lý nhà nước của Bộ Ke hoạch và Đầu tư và hệ thống thông tin bảo cảo của Bộ
Ke hoạch và Đầu tư,

Chương I

SỬA ĐỎI, BỎ SUNG, BÃI B ỏ MỘT s ó ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC
THỒNG TƯ LIÊN QUAN ĐẾN CHÉ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC
PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Điều 1. Sửa đổi, bô sung Mục 111 Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09
tháng 7 năm 2008 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại
Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của tổ hợp tác như sau:
“III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư
này; trường hợp cần thiết có thể hướng dẫn chi tiết phù hợp yêu cầu của địa
phương mình, ngành mình.
2. ủ y ban nhân dân cấp xã tổng hợp số lượng và tình hình hoạt động của tổ
hợp tác trên địa bàn theo Mầu THI 5 ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo
định kỳ 6 tháng gửi Phòng Tài chính - Ke hoạch và các Phòng quản lý chuyên
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ngành có liên quan thuộc ưỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh trước ngày 18 tháng 6 và 18 tháng 12 hằng năm.
3. Ưỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổng hợp số
lượng và tình hình hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn theo Mầu THT5 ban hành
kèm theo Thông tư này; báo cáo định kỳ 6 tháng gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư và
các Sở quản lý chuvên ngành có liên quan trước ngày 21 tháng 6 và 21 tháng 12
hăng năm.
4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp số
lượng và tình hình hoạt động của tố họp tác trên địa bàn theo Mầu THT5 ban hành
kèm theo Thông tư này; báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hằng
năm, đồng thời tông hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
5. Báo cáo định kỳ 6 tháng: Thời gian chốt số liệu 6 tháng đầu năm được
tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo
cáo. Thời gian chốt số liệu 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến
ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
Báo cáo định kỳ cả năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo
cáo đên ngày 14 tháng 12 cúa kỳ báo cáo.”
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Thông tư số
09/2009/TT-BKH ngày 30 tháng 10 năm 2009 hướng dẫn thực hiện dự án thuộc
các Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác
quốc tế Nhật Bản (JICA) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điếm g Khoán 5.2 Phần II như sau:
“g. Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá và báo cáo:
- Theo dõi và thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân của các dự án.
- Định kỳ trước ngày 21 của tháng cuối quý, Ban QLDA tỉnh có trách nhiệm
tổng họp, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh cho Ban QLCT.
(theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này). Báo cáo định kỳ hằng quý tính
từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ
báo cáo.
- Chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được báo cáo quyết toán của Ban QLDA
(hoặc Chủ dự án trong trường họp Ban QLDA đã giải thể), Ban QLDA tỉnh tổng
hợp báo cáo quyết toán gửi Ban QLCT. Trong báo cáo quyết toán, ngoài biểu số
liệu, phải có bản thuyết minh về:
+ Tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án
(văn bản hướng dẫn, thủ tục giải ngân, việc tiếp nhận vật tư, thiết bị,... (nếu có).
+ Đánh giá kết quả kinh tế xã hội và những kiến nghị (nếu có).
+ Công suất tăng thêm của toàn bộ công trình hay hạng mục công trình do
3

kết quả đầu tư mang lại.”
2. Sửa đoi, bố sung Điểm d Khoản 5.3 Phan II như sau:
“d. Nhiệm vụ hành chính, điều phối và báo cáo:
- Tô chức và quản lý nhân sự Ban QLDA
- Thường xuyên cung cấp thông tin và cập nhật số liệu cho hệ thống thông
tin của Chương trình (MIS). Kịp thời phát hiện và báo cáo các khó khăn, vướng
mắc phát sinh vượt quá thâm quyền xử lý cho Ban QLDA tỉnh và Ban QLCT.
- Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện dự án ở các nội dung: tiến độ,
khối lượng, chất lượng, chi phí, biến động ... và kịp thời điều chỉnh kế hoạch.
- Cung cấp thông tin liên quan đến dự án theo khuôn khổ trách nhiệm và
nhiệm vụ được giao.
- Định kỳ trước ngày 18 của tháng cuối quý, Ban QLDA có trách nhiệm
báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho Ban QLDA tỉnh (theo mẫu tại phụ lục 2 kèm
theo Thông tư này). Báo cáo định kỳ hằng quý tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ
báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 07/2010/TTBKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành
Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban
hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài như sau:
1. Sửa đoi, bô sung Khoản 2 Điều 9 như sau:
“2. Chế độ báo cáo
Chế độ báo cáo do Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước
ngoài (PCPNN) quy định.
a) Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 18 tháng 6, Ban Quản lý dự án
phải gửi báo cáo về Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN. Thời gian chốt số
liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của
năm báo cáo.
b) Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 18 tháng 12, Ban Quản lý dự án phải
gửi báo cáo về Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN. Thời gian chốt số liệu
được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12.
c) Báo cáo kết thúc dự án: Chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện
chương trình, dự án, Ban Quản lý dự án phải gửi báo cáo theo mẫu Báo cáo kết
thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN bằng văn bản, fax và thư điện tử về Cơ
quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN.”
2. Sửa đổi, bo sung Khoản 2 Điều 10 như sau:
“2. Chế độ báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 21 tháng 6, Chủ khoản viện trợ
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PCPNN phải gửi báo cáo theo các mâu từ Biêu 1 đên Biêu 8 (Phụ lục 6.a) băng
thư điện tử (mẫu Biểu 1 và Biểu 2 gửi cả bằng văn bản, fax và thư điện tử) về Cơ
quan chủ quản, Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính và Bên Tài trợ (nếu có yêu cầu). Riêng mẫu Biểu 1 chỉ gửi một
lần sau khi khoản viện trợ PCPNN được phê duyệt việc tiếp nhận (trừ khi có thay
đổi). Thời gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo
đến ngày 14 tháng 6.
- Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12, Chủ khoản viện trợ
PCPNN phải gửi báo cáo theo mẫu Báo cáo tình hình thực hiện năm (Phụ lục 6.b)
bằng văn bản, fax và thư điện tử về Cơ quan chủ quản, Cơ quan phê duyệt khoản
viện trợ PCPNN, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ửy ban công tác về các
tổ chức PCPNN và Bên tài trợ (nếu có yêu cầu). Thời gian chốt số liệu tính từ
ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12.
- Báo cáo kết thúc dự án: Chậm nhất 6 tháng kể từ ngày kết thúc thực hiện
chương trình, dự án, Chủ khoản viện trợ PCPNN phải gửi báo cáo theo mẫu Báo
cáo kết thúc chương trình, dự án viện trợ PCPNN (Phụ lục 6.c) bằng văn bản, fax
và thư điện tử về Cơ quan chủ quản, Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN,
Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bên tài trợ.”
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về kết quả vận động và tình
hình thực hiện các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ
quan chủ quản
1. Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 21 tháng 6, Cơ quan chủ quản gửi
báo cáo theo mẫu Phụ lục 7 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Cơ quan
phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ủ y ban công tác về các tổ chức PCPNN.
Thời gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến
ngày 14 tháng 6.
2. Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12, Cơ quan chủ quản gửi
báo cáo theo mẫu Phụ lục 7 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Cơ quan
phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên
hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ủ y ban công tác về các tổ chức PCPNN.
Thời gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỷ báo cáo đến
ngày 14 tháng 6.”
4. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về kết quả phê duyệt, quản
lý các khoản viện trợ PCPNN thuộc thẩm quyền quản lý của Cơ quan phê
duyêt khoản viên trơ PCPNN
«/

•

•

•
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1. Báo cáo 6 tháng: Chậm nhất vào ngày 21 tháng 6, Cơ quan phê duyệt
khoản viện trợ PCPNN gửi báo cáo theo mẫu Phụ lục 8 bằng văn bản (hoặc fax)
và thư điện tử về Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ PCPNN, Bộ Ke hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính. Thời gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước
kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6.
2. Báo cáo năm: Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12, Cơ quan chủ quản gửi
báo cáo theo mẫu Phụ lục 8 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử về Bộ KÌ
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, ú y ban công tác về các tổ chức PCPNN. Thời
gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày
14 tháng 6.”
5. Sửa đôi, bô sung Điêu 13 như sau:
“Điều 13. Chế độ báo cáo và mẫu báo cáo đối với Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị Việt Nam
Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
gửi báo cáo tống hợp định kv hằng năm về tình hình vận động, thu hút viện trợ
PCPNN trong cả nước theo mẫu Phụ lục 9 bằng văn bản (hoặc fax) và thư điện tử
về Bộ Ke hoạch và Đầu tư để tồng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày
25 tháng 12. Thời gian chốt sổ liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ
báo cáo đến ngày 14 tháng 12.”
6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:
“Điều 14. Chế đô• báo cáo và mẫu báo cáo đối với
Bô Tài chính
•
Bộ Tài chính lập báo cáo tông họp định kỳ hằng năm về tình hình tiếp nhận,
giải ngân các khoản viện trợ PCPNN trong cả nước theo mẫu Phụ lục 10 trình Thủ
tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 (bằng văn bản), thông báo cho Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan (bằng văn bản, fax và thư điện tử). Thời
gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày
14 tháng 12.”
7. Sửa đối, bố sung Điều 15 như sau:
“Điều 15. Chế đô báo cáo và mẫu báo cáo đối với Bô Ke hoach và Đầu
»

•

«

tư
Bộ Ke hoạch và Đầu tư lập báo cáo tổng hợp định kỳ hằng năm về tình hình
phê duyệt, thực hiện các khoản viện trợ PCPNN trong cả nước theo mẫu Phụ lục
11 trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 (bằng văn bản), thông báo
cho Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan (bằng văn bản, fax và thư điện tử).
Thời gian chốt số liệu được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến
ngày 14 tháng 12.”
Điều 4. Bổ sung Điều 17 của Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27
tháng 3 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội
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dung của Chiến lược Phát triển bền vữns Việt Nam giai đoạn 2011-2020 như sau:
“Điều 17. Chế đô báo cáo
Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
các tổ chức, đoàn thể gửi báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện phát triển bền vững
theo các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 15 của Thông tư này về Bộ Ke hoạch
và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian chốt số liệu được
tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12.”
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Thông tư sổ 03/2014/TT-BKHĐT ngày
26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác
xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã như sau:
“Điều 25. Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã
1. Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12, hợp tác xã báo cáo trung thực, đầy đủ,
chính xác bằng văn bản tình hình hoạt động của hợp tác xã của năm với cơ quan
đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 1-18.
2. Chậm nhất vào ngày 18 tháng 12, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện
tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã của năm trên địa bàn huyện
theo mẫu quy định tại Phụ lục II-13 gửi cơ quan đăng ký họp tác xã cấp tỉnh.
3. Chậm nhất vào ngày 21 tháng 12, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh
tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của
năm trên địa bàn tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 11-14 gửi Bộ Ke hoạch và
Đầu tư.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh, cấp huyện
tổng hợp, gửi các cơ quan có liên quan cùng cấp.
5. Thời gian chốt số liệu báo cáo năm tại các khoản 1,2 và 3 Điều này được
tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12.”
Điều 6. Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 06/2014/TTBKHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn một
số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013
của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Ke hoạch và
Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ
quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và
hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê như
sau:
“d) Thời kỳ lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo định kỷ
Báo cáo quý ỉ: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến
ngày 14 tháng 3 của năm báo cáo. Tổng cục Thống kê gửi báo cáo về Thanh tra
Bộ Ke hoạch và Đầu tư trước ngày 21 tháng 3 của năm báo cáo. Cục Thống kê
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gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê trước ngày 18 tháng 3 của năm báo cáo.
Báo cáo 6 tháng: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15 của tháng 12 năm trước
đến ngày 14 tháng 6 cua năm báo cáo. Tổng cục Thống kê gửi báo cáo về Thanh
tra Bộ Ke hoạch và Đầu tư trước n^ày 2 1 tháng 6 của năm báo cáo. Cục Thống
kê gửi báo cáo về Tổng cục Thống kê trước ngày 18 tháng 6 của năm báo cáo.
Báo cáo 9 tháng: Thời kỳ lấy số liệu từ ngày 15 của tháng 12 năm trước
đến ngày 14 tháng 9 của năm báo cáo. Tổng cục Thống kê gửi báo cáo về Thanh
tra Bộ Ke hoạch và Đầu tư trước ngày 21 tháng 9 của năm báo cáo. Cục Thống
kê gửi báo cáo về Tổng cục Thong kê trước ngày 18 tháng 9 của năm báo cáo.
Báo cáo năm: Thời kỳ lấy so liệu từ ngày 15 tháng 12 năm trước đến ngày
14 tháng 12 của năm báo cáo. Tông cục Thống kê gửi báo cáo về Thanh tra Bộ
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 21 tháng 12 của năm báo cáo. Cục Thống kê gửi
báo cáo về Tổng cục Thống kê trước ngàv 18 tháng 12 của năm báo cáo.”
Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Khoan 2 Điều 13 Thông tư số 08/2014/TTBKHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 cua Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết
một số điều của Nghị định sổ 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của
Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Ke hoạch và Đầu tư như sau:
“2. Các loại báo cáo, thời kỳ lấy sổ liệu và thời hạn gửi báo cáo:
a) Báo cáo Quý I cho thời kỳ từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến ngày
14 tháng 3 của năm báo cáo; gửi về Thanh tra Bộ Ke hoạch và Đầu tư trước ngày
21 tháng 3 của năm báocáo;
b) Báo cáo sơ kết 6 tháng cho thời kỳ từ ngày 15 tháng 12 của năm trước
đến ngày 14 tháng 6 của năm báo cáo; gửi về Thanh tra Bộ Ke hoạch và Đầu tư
trước ngày 21 tháng 6 của năm báo cáo;
c) Báo cáo 9 tháng cho thời kỳ từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến ngày
14 tháng 9 của năm báocáo; gửi vê Thanh tra Bộ Ke hoạch và Đầu tư trước ngày
21 tháng 9 của năm báocáo;
d) Báo cáo tống kết năm cho thời kỳ từ ngày 15 tháng 12 của năm trước
đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo; gửi về Thanh tra Bộ Ke hoạch và Đầu tư
trước ngày 21 tháng 12 của năm báo cáo.”
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản Thông tư số 12/2016/TTBKHĐT ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực
hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016
của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triến chính thức (ODA) và
vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài như sau:
1. Sửa đối Khoản 1 Điều 23 như sau:
“ 1. Đối với các chương trình, dự án:
Chủ dự án có nhiệm vụ lập báo cáo về tình hình thực hiện chương trình, dự
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án gửi cơ quan chủ quán, Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành
liên quan, ú y ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện chương trình, dự án và nhà tài
trợ.
Bộ mẫu biếu báo cáo cấp chủ dự án gồm các mẫu biếu báo cáo 6 tháng, và
cả năm theo Mầu IV-GSĐG 1, báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công theo
Mầu IV-GSĐG 2, báo cáo giám sát đánh giá khi điều chỉnh dự án theo Mầu IVGSĐG 3 và báo cáo kết thúc chương trình, dự án theo Mầu IV-GSĐG 4 trong Phụ
lục IV của Thông tư này. Ban quản lý dự án phải xây dựng và trình các báo cáo
nêu trên lên chủ dự án để chủ dự án gửi các báo cáo này cho cơ quan chủ quản và
các cơ quan liên quan và cập nhật lên hệ thống giám sát và đánh giá đầu tư.
a) Báo cáo 6 tháng và cả năm:
Báo cáo 6 tháng và cả năm áp dụng đối với tất cả các chương trình, dự án.
Báo cáo 6 tháng tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến ngày 14 tháng
6 của năm báo cáo. Báo cáo cả năm tính từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến
ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.
Trước ngày 21 tháng 6 và ngày 21 tháng 12, chủ dự án gửi Báo cáo 6 tháng,
cả năm về tình hình thực hiện chương trình, dự án theo Mau IV-GSĐG 1 trong
Phụ lục IV của Thông tư này về cơ quan chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan, ú y ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện
dự án và nhà tài trợ nước ngoài, đồng thời cập nhật trực tuyến vào Hệ thống thông
tin về giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn Nhà nước
của Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Riêng Biểu Phụ đính GSĐG 1.1 chỉ gửi một lần trong
kỳ báo cáo 6 tháng đầu tiên và chỉ phải gửi lại khi có thay đổi trong điều ước quốc
tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đài đã ký kết. Đối với báo cáo gửi
nhà tài trợ nước ngoài, ngoài bản tiếng Việt kèm theo bản tiếng Anh, trừ khi có
thỏa thuận khác.
Đổi với các chương trình, dự án không có các nội dung liên quan đến đền
bù, giải phóng mặt băng và tái định cư, bảo vệ môi trường không phải lập Biêu
Phụ đính GSĐG 1.6 và Biểu Phụ đính GSĐG 1.7.”
2. Sửa đổi Điều 24 như sau:
“Điều 24. Chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA,
vốn vay ưu đãi cấp cơ quan chủ quản
Trước ngày 21 tháng 6 và ngày 21 tháng 12, cơ quan chủ quản phải lập và
gửi Báo cáo tổng hợp về tình hình vận động, tiếp nhận và sử dụng von ODA, vốn
vay ưu đãi, kết quả thực hiện các chương trình, dự án sử dụng von ODA, vốn vay
ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý theo Mầu IV-GSĐG 5 trong Phụ lục IV của
Thông tư này bằng văn bản và bản điện tử về Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính để tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời cập nhật trực
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tuyến vào Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư các chương trình, dự
án sử dụng vốn Nhà nước của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
Báo cáo 6 tháng tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước đến ngày 14 tháng
6 của năm báo cáo. Báo cáo cả năm tính từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến
ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.”
3. Sửa đổi Điều 25 như sau:
“Điều 25. Chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA,
vốn vay ưu đãi cấp quốc gia
1. Bộ Ke hoạch và Đầu tư lập Báo cáo tổng họp định kỳ 6 tháng và cả năm
về tình hình vận động, quản !ý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ở cấp quốc
gia theo Mầu ỈV-GSĐG 6 trong Phụ lục IV của Thông tư này trình Thủ tướng
Chính phủ (bằng văn bản và bản điện tử), thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ
quan liên quan (bằng văn bản và bản điện tử). Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày
25 tháng 6 hằng năm và báo cáo năm gửi trước ngàỷ 25 tháng 12 hằng năm.
2. Bộ Tài chính lập Báo cáo tông họp định kỳ 6 tháng và cả năm về tình
hình giải ngân, rút vốn, thanh toán và trả nợ đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu
đãi vay nợ ở cấp quốc gia theo Mầu IV-GSĐG 7 trong Phụ lục IV của Thông tư
này trình Thủ tướng Chính phủ (bằng văn bàn và bản điện tử), thông báo cho Bộ
Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan (bằng văn bản và bản điện tử). Báo
cáo 06 tháng gửi trước ngày 25 tháng 6 hằng năm và báo cáo năm gửi trước ngày
25 tháng 12 hằng năm.
Báo cáo 6 tháng tính từ ngàv 15 tháng 12 của năm trước đến ngày 14 tháng
6 của năm báo cáo. Báo cáo cả năm tính từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến
ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.”
Điều 9. Sửa đổi, bô sung Điều 7 Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày
14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế
hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như sau:
1. Sửa đôi Khoản 4 Điêu 7 như sau:
“4. Trước ngày 21 tháng 12 hằng năm, Uy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo
về tổ chức, thực hiện Thông tư này của năm trước đó, gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư
đế tống hợp và giám sát.”
2. Bố sung Khoản 5 Điều 7 như sau:
“5. Báo cáo cả năm tính từ ngày 15 của tháng 12 năm trước đến ngày 14
tháng 12 của năm báo cáo.”
Điều 10. Sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 06/2017/TTBKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 cúa Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết
việc cung cấp thông tin vê đấu thấu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu
thầu về lựa chọn nhà đầu tư như sau:
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“2. Thời hạn báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ
hàng năm:
a) Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo định kỳ hằng năm
của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung
ương, Úy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 phải
được gửi đến Bộ Ke hoạch và Đầu tư trước ngày 21 tháng 12 năm báo cáo;
b) Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu trên cả nước theo định
kỳ hằng năm do Bộ Ke hoạch và Đầu tư tổng hợp phải được trình Thủ tướng
Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 năm báo cáo.
c) Báo cáo hằng năm tính từ ngàv 15 của tháng 12 nàm trước đến ngày 14
tháng 12 của năm báo cáo.”
3.

Trường họp các thời điêm báo cáo nêu trên trùng với ngày nghỉ hàng

tuần hoặc nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động thì thời điểm báo cáo
là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ hoặc thời điểm nghỉ lễ.”
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Thông tư số 03/2018/TTBKHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và
ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài như sau:
1. Sửa đổi Khoản 11, Khoản 12, Khoản 13 Điều 2 như sau:
“ 11. Mầu số 10: Báo cáo định kỳ hằng quý tình hình thực hiện dự án tại
nước ngoài;
12. Mầu số 11: Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình thực hiện dự án tại
nước ngoài;
13. Mầu số 12: Mầu báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài hằng
năm sau khi có quyết toán thuế tại nước ngoài;”
2. Bổ sung Điều 2a sau Điều 2:
“Điều 2a. Quy đinh về báo cáo đinh kỳ tình hình thưc hiên dư án tai
nước ngoài
1. Báo cáo định kỳ hằng quý tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài: Theo
mail số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu tính từ ngày
15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngàv 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.
Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước
ngày 21 của tháng cuối kỳ báo cáo.
2. Báo cáo định kỳ hằng năm tình hình thực hiện dự án tại nước ngoài: Theo
mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số liệu tính từ ngày
15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đên ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. Thời hạn
gửi báo cáo định kỳ tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Cơ quan đại diện Việt
Nam tại nước tiếp nhận đầu tư (nếu có) trước ngày 21 tháng 12 của kỳ báo cáo.”
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3. Sửa đổi tiêu đề Mầu số 10: “Báo cáo định kỳ hằng quý (Q uý.../N ăm ...)
tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài.”
Bỏ nội dung “(Báo cáo trước ngày 05 của tháng tiếp sau quý báo cáo)” tại
Mầu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT.
4. Bỏ nội dung “(Báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm sau năm báo
cáo)” tại Mầu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT.”
Điều 12. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Thông tư số 04/2019/TTBKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết
đối với hoạt động đào tạo, bồi dườna và thi sát hạch câp chứng chỉ hành nghê hoạt
động đấu thầu như sau:
1. Sửa đổi, bố sung Điều 18 như sau:
“Điều 18. Trách nhiêm
của cơ sở đào tao
đấu thầu
•
•
1. Chỉ tổ chức các khóa đảo tạo, bồi dưỡng về đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ
các điều kiện theo quy định của pháp luật đấu thầu.
2. Xây dựng tài liệu giang dạy, bộ đề kiểm tra phù hợp với chương trình
khung theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Đăng tải danh sách học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản
theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.
4. Trước ngày 21 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo hoạt động đào tạo, bồi
dường về đấu thầu bằng văn bán về Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Nội dung báo cáo
thực hiện theo Mầu số 5 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời
gửi

báo

cáo

dưới

dạng

tập

tin

(định

dạng

Word)

đến

địa

chỉ

daotaodauthau@mpi.gov.'VI').
5.

Báo cáo hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu hằng năm được tính từ

ngày 15 của tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.”
2. Sửa đôi, bô sung Điêu 19 như sau:
Điều 19. Trách nhiệm của giảng viên đấu thầu
1. Giảng dạy theo đúng chương trình khung quy định tại Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Thông tư này.
2. Thường xuyên cập nhật kiến thức, cơ chế, chính sách pháp luật về đấu
thầu và pháp luật khác có liên quan.
3. Trước ngày 21 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo hoạt động giảng dạy về
đấu thầu bằng văn bản về Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Nội dung báo cáo thực hiện
theo Mầu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này, đồng thời gửi báo cáo
dưới dạng tập tin (định dạng Word) đến địa chỉ daotaodauthau@mpi.gov.vn.
4. Báo cáo hoạt động giảng dạy về đấu thầu hằng năm được tính từ ngày 15
của tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.”
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Điều 13. Sửa đôi Điều 9 Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29 tháng
3 năm 2019 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động
của mạng lưới tư vấn viên, hồ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua
mạng lưới tư vấn viên như sau:
“Điều 9. Báo cáo tình hình hỗ trọ1tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
qua mạng lưới tư vấn viên
Trước ngày 21 tháng 12 hằng năm, các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp
tỉnh tống hợp tình hình hoạt động cua mạng lưới tư vấn viên và thực hiện hỗ trợ
tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên (theo mẫu quy
định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này), gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư để tổng
hợp chung trong báo cáo tình hình thực hiện hồ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy
định tại Khoản 1 Điêu 22 Luật Hồ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Báo cáo tình hình hoạt động của mạng lưới tư vấn viên và thực hiện hỗ trợ
tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên hằng năm được
tính từ ngày 15 của tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm
báo cáo.”
Điều 14. Bãi bó Điều 1 và Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày
27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
Chương II
HỆ• THỐNG THÔNG TIN BẢO CÁO
CỦA• BỘ KÉ HOẠCH VÀ ĐÀU TƯ
•
Điều 15. ủ ng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo
1. Các cơ quan, đơn vị, tố chức, cá nhân tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo, tiến tới thực hiện báo cáo điện tử, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo và tiết kiệm về
thời gian, chi phí cho các đối tượng thực hiện báo cáo.
2. Giá trị pháp lý của báo cáo điện tử và việc sử dụng chữ ký điện tử thực
hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành về ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Điều 16. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Ke hoạch và Đầu tư
1. Hệ thống thông tin báo cáo cua Bộ Ke hoạch và Đầu tư được xây dựng
tại Bộ KÌ hoạch và Đầu tư, trên nền tảng của Hệ thống thông tin báo cáo quốc
gia, do Bộ Ke hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm quản lý và khai thác thông tin
phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Ke hoạch và Đầu tư.
2. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo tuân thủ
Kiến trúc Chính phủ điện tử; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc
mã định danh và định dạng dữ liệu phục vụ kết nối với Hệ thống thông tin báo
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cáo quốc gia; tiêu chuân, quy chuân kỹ thuật về câu trúc thông điệp dừ liệu trao
đôi giữa các Hệ thông thông tin báo cáo.
3.

Đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin thông suốt giữa Hệ

thông thông tin báo cáo Chính phú và Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, cơ
quan, địa phương.
Điều 17. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ
1. Hệ thống thông tin báo cáo cua Bộ Ke hoạch và Đầu tư đáp ứng yêu cầu
chung vê chức năng cơ ban cua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia quy định tại
Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy
định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.
2. Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đáp ứng quy định tại Nehị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng
01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
nhà nước.
C h ư ơ n g III

T ỏ CHỨC THỤC HIỆN
Điều 18. Trách nhiêm tlìi hành
1. Văn phòng Bộ Kê hoạch và Đâu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin
học và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ:
a) Xử lý, tống họp thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị theo nội dung
quy định tại Thông tư này;
b) Quản lý Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo lộ
trình và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ;
c) Tổ chức kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
2. Trung tâm Tin học phối hợp với Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và
các đơn vị có liên quan xây dựng Hệ thons thông tin báo cáo, bảo đảm hạ tầng kỹ
thuật, công nghệ đê báo mật, liên thôna, tích họp với Hệ thông thông tin báo cáo
Ọuốc gia.
3. Trung tâm tin học tổ chức thực hiện việc cấp, quản lý sử dụng chứng thư
số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chế
độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Ke hoạch và Đầu tư; hướng
dẫn các cơ quan, đơn vị về giải pháp tích hợp dịch vụ chừ ký số bảo đảm tính an
toàn, xác thực, toàn vẹn thông tin và liên thông với Hệ thong thông tin báo cáo
quốc gia.
Điều 19. Hiêu
Iưc
thi hành
•
«
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.
2. Danh mục báo cáo định kỳ được sứa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng
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quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
Ke hoạch và Đầu tư ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì
tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đen khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị
bãi bỏ.
4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp./. QựỊỊy/
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