
 

  

    Kính gửi: 

  - Trung tâm VHTT, TT & DL; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1027/STTTT-BCXB ngày 20/5/2022 của sở Thông 

tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý 

dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực hiện báo cáo số liệu từng quý năm 

2022. UBND huyện yêu cầu Trung tâm VH, TT, TT & DL, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Gửi kèm file video hướng dẫn sử dụng phần mềm và danh sách tài khoản 

đăng nhập phần mềm. 

2. Đăng nhập phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở tại địa 

chỉ https://qlttcs.mic.gov.vn, để thực hiện báo cáo số liệu hoạt động thông tin cơ 

sở theo các khung thời gian sau: 

- Quý I: Trước ngày 10/6/2022 (Số liệu tính đến ngày 31/3/2022) 

- Quý II: Trước ngày 05/8/2022 (Số liệu tính đến ngày 30/6/2022) 

- Quý III: Trước ngày 05/11/2022 (Số liệu tính đến ngày 30/9/2022) 

- Quý IV: Trước ngày 05/02/2023 (Số liệu tính đến ngày 31/12/2022). 

3. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc về kỹ thuật phần 

mềm, liên hệ Cục Thông tin cơ sở và Sở Thông tin và Truyền thông: 

Ông: Dương Tến Lộc, Phòng Truyền thanh, Cục Thông tin cơ sở 

Điện thoại: 0986. 581.800 hoặc 0243.975.0058; email: dtloc@mic.gov.vn 

Bà: Lương Thị Hiền - Chuyên viên Phòng quản lý Báo chí - Xuất bản 

Điện thoại: 0914.306.984; Email: hienlt.stttt@thanhhoa.gov.vn 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

Số:         /UBND-VHTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quan Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v hướng dẫn phần mềm quản lý dữ 

liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở và thực 

hiện báo cáo số liệu từng quý năm 2022 

 

      



 

Yêu cầu Trung tâm VHTT, TT & DL, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc  

thực hiện đảm bảo thời gian báo cáo theo quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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