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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu 
phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin  
báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ quá trình  

thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước  

(Phiên bản 1.0) 
 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy 
định về chế độ báo cáo của Cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 
của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của Cơ quan hành chính nhà nước; 

Quyết định số 754/QĐ-BTTTT ngày 22/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 
24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của Cơ quan hành chính 
nhà nước và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học hóa, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hướng dẫn về tiêu chuẩn  
kỹ thuật, về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
giữa các Hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, 
phục vụ quá trình thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước 
để thực hiện Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 
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của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của Cơ quan hành chính nhà nước. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học hóa, các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  
cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 
- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (qua thư điện tử); 
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua 
thư điện tử); 
- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT; 
- Lưu: VT, Cục THH. (100b) 
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