
PHỤ LỤC 5 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …....../QĐ-BTTTT ngày ..…/ …/2020  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định biểu mẫu các chỉ tiêu báo cáo phục vụ 

công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

───── 

Danh mục biểu mẫu áp dụng đối với Cục THH 

Ký hiệu  Tên biểu 

Kỳ  

báo cáo 

chính thức 

Đơn vị 

báo cáo 

Đơn vị nhận  

báo cáo 

Thời gian  

nhận báo cáo 

THH-01 

Tổng hợp cả nước số 

lượng đơn vị xây dựng, 

vận hành LGSP 

Tháng Cục THH 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước ngày 10 

tháng sau 

THH-02 

Tổng hợp cả nước số 

lượng đơn vị kết nối mạng 

truyền số liệu chuyên 

dùng 

Tháng Cục THH 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước ngày 10 

tháng sau 

THH-03 

Tổng hợp cả nước số 

lượng dịch vụ hành chính 

công cung cấp trực tuyến 

Quý Cục THH 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước ngày 10 

tháng sau 

THH-04 

Tổng hợp cả nước tỷ lệ 

văn bản đi dưới dạng điện 

tử (trừ văn bản mật theo 

quy định của pháp luật) 

Quý Cục THH 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 

Trước ngày 10 

tháng sau 

THH-05 

Tỷ lệ công khai thông tin, 

kết quả lấy ý kiến nhân 

dân trên trang /cổng 

TTĐT  

Năm Cục THH 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 
Trước 25/3 năm sau 

THH-06 

Tổng hợp cả nước tỷ lệ 

người dân có kỹ năng 

ICT, tỷ lệ người sử dụng 

dịch vụ hành chính công 

trực tuyến 

Năm Cục THH 
Vụ KHTC, 

VP Bộ 
Trước 15/3 năm sau 

THH-07 
Tổng hợp cả nước chi cho 

phần mềm máy tính 
Năm Cục THH 

Vụ KHTC, 

VP Bộ 
Trước 25/3 năm sau 
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Biểu THH-01 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ XÂY DỰNG, 

 VẬN HÀNH LGSP 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

.../QĐ-BTTTT  

 Ngày nhận báo cáo: 

Trước ngày 10 tháng sau     

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ Tháng ... /20... 
       

TT Tên đơn vị 
Mã 

đơn 

vị 

Đã xây 

dựng, đang 

vận hành 

Đang xây 

dựng 

Chưa xây 

dựng 
Ghi chú 

A B C 1 2 3 4 

  CẢ NƯỚC           

I Tổng hợp Bộ, ngành           

1 Văn phòng CP 005         

2 Bộ Công an 009         

3 Bộ Quốc phòng 010         

… … ...         

II Tổng hợp tỉnh/thành           

... Hà Nội 01         

... Hà Giang 02         

... ... ...         

92 Cà Mau 96         
       

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 

       

 

Ghi chú 

 

  

  Cột Nội dung 
     

(A) Ghi thứ tự các đơn vị có tên ở cột B. 

(B) Ghi tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

(C) Ghi mã số tương ứng với đơn vị có tên tại Cột B. Mã các tỉnh/thành phố trực thuộc TW - ghi 

theo bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ). Mã các Bộ, ngành - ghi theo 

Danh mục và mã số Chương tương ứng trong Mục lục Ngân sách Nhà nước hiện hành. 

(1) Đánh dấu X nếu đơn vị ở cột B đã xây dựng xong, đang vận hành. Nếu không phải thì để 

trống. 

 Các cột 2, 3: Ghi thông tin tương tự như cách ghi đã áp dụng đối với Cột 1. 

 Ghi thông tin dòng Tổng hợp Bộ, ngành: 

Các cột 1, 2, 3: đếm số ô đánh dấu X của từng cột thuộc nhóm Bộ, ngành, ghi số đếm được lên 

ô tương ứng. 

 Ghi thông tin dòng Tổng hợp tỉnh/thành: 

Cách ghi thông tin tương tự như cách ghi thông tin dòng Tổng hợp Bộ, ngành. 

 Ghi thông tin dòng Cả nước: 

Thông tin dòng Cả nước được tổng hợp tương ứng từ các dòng: Tổng hợp Bộ, ngành và Tổng 

hợp tỉnh/thành. 
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Biểu THH-02 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

SỐ LƯỢNG ĐƠN VỊ KẾT NỐI  

MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU 

CHUYÊN DÙNG 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

....../QĐ-BTTTT 
  

Ngày nhận báo cáo: Trước 

ngày 10 tháng sau 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ Tháng ... /20... 

 

I. Tỷ lệ Bộ, ngành đã kết nối (%):   

II. Số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và số UBND cấp huyện đã kết nối 

TT Tên đơn vị 
Mã 

đơn 

vị 

Cơ quan 

chuyên môn 

thuộc UBND 

cấp tỉnh 

UBND cấp 

huyện 

Tỷ lệ (%) 

5=(2+4) /(1+3) 

Tổng 

số 

Trong 

đó, đã 

kết nối 

Tổng 

số 

Trong 

đó, đã 

kết nối 

A B C 1 2 3 4 5 

  CẢ NƯỚC             

 
Trong đó             

... Hà Nội 01           

... Hà Giang 02           

... ... ...           

92 Cà Mau 96           
       

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 

       

 

Ghi chú 

 Đơn vị cấp tỉnh là các đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh (vd: các Sở, ban, ngành). 

 
Các cột Cột A, B, C: Ghi như cách ghi tương ứng tại biểu THH-01. 

 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 5: Ghi số liệu tương ứng của các đơn vị có tên tại Cột B. 

 

Ghi thông tin dòng Nhóm Bộ, ngành: 

Các cột 1, 2, 3, 4:  Cộng giá trị các ô thuộc từng cột trong Nhóm, ghi số tổng lên ô tương ứng. 

 

Nhóm tỉnh/thành: Ghi số liệu tổng hợp như cách ghi đã áp dụng đối với Nhóm Bộ, ngành. 

 

Số liệu Cả nước được tổng hợp tương ứng từ Nhóm Bộ, ngành và Nhóm tỉnh/thành. 
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Biểu THH-03 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 
SỐ LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

CUNG CẤP TRỰC TUYẾN (DVCTT) 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

....../QĐ-BTTTT 
  

Ngày nhận báo cáo: 

Trước ngày 10 tháng 

ngay sau quý 
Quý .../20... 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ 

   
             Đơn vị tính: DVCTT 

TT Tên đơn vị 

Mã 

đơn 

vị 

Số lượng 

dịch vụ 

hành 

chính 

(TTHC) 

Số 

lượng 

DVC 

TT 

mức 1, 

2 

Số lượng 

DVCTT mức 3 

Số lượng 

DVCTT mức 4 

Ghi chú 
Số 

lượng  

Trong đó: 

phát sinh 

hồ sơ trực 

tuyến 

Số 

lượng  

Trong đó: 

phát sinh 

hồ sơ trực 

tuyến 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 

  CẢ NƯỚC                 

I Tổng hợp Bộ, ngành                 

1 Bộ Công an 009               

2 Bộ Quốc phòng 010               

… … ...               

II Tổng hợp tỉnh/thành                 

... Hà Nội 01               

... Hà Giang 02               

... ... ...               

83 Cà Mau 96               
       

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 

       

 

Ghi chú 

 

Các cột Cột A, B, C: Ghi như cách ghi tương ứng tại biểu THH-01. 

 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 6: Ghi số liệu tương ứng của các đơn vị có tên tại Cột B. 

 

Ghi thông tin dòng Nhóm Bộ, ngành: 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 6: Cộng giá trị các ô thuộc từng cột trong Nhóm, ghi số tổng lên ô 

tương ứng. 

 

Nhóm tỉnh/thành: Ghi số liệu tổng hợp như cách ghi đã áp dụng đối với Nhóm Bộ, ngành. 

 

Số liệu Cả nước được tổng hợp tương ứng từ Nhóm Bộ, ngành và Nhóm tỉnh/thành. 
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Biểu THH-04 
TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

TỶ LỆ VĂN BẢN ĐI DƯỚI DẠNG ĐIỆN TỬ 

 (TRỪ VĂN BẢN MẬT THEO QUY ĐỊNH 

 CỦA PHÁP LUẬT) 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

.../QĐ-BTTTT  
  

Ngày nhận báo cáo: 

Trước ngày 10 tháng 

sau quý 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ  
Quý ... /20... 

 
         

TT Tên đơn vị 

Mã 

đơn 

vị 

Số lượng văn bản đi trao đổi 

của các đơn vị (cơ quan nhà 

nước) thuộc Bộ/tỉnh 
Tỷ lệ 

(3=2/1) 
Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó, số 

văn bản hoàn 

toàn dưới 

dạng điện tử 

A B C 1 2 3 4 

  CẢ NƯỚC           

I Tổng hợp Bộ, ngành           

1 Văn phòng CP 005         

2 Bộ Công an 009         

3 Bộ Quốc phòng 010         

… … ...         

II Tổng hợp tỉnh/thành           

... Hà Nội 01         

... Hà Giang 02         

... ... ...         

92 Cà Mau 96         
       

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 

       

 

Ghi chú 

 

Các cột Cột A, B, C: Ghi như cách ghi tương ứng tại biểu THH-01. 

 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 3: Ghi số liệu tương ứng của các đơn vị có tên tại Cột B. 

 

Ghi thông tin dòng dòng Tổng hợp Bộ, ngành: 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 2: Cộng giá trị các ô thuộc từng cột trong Nhóm Bộ, ngành, ghi số 

tổng lên ô tương ứng.  

 

Dồng tổng hợp tỉnh/thành: Ghi số liệu tổng hợp như cách ghi đã áp dụng đối với Nhóm Bộ, 

ngành. 

 

Số liệu Cả nước được tổng hợp tương ứng từ Nhóm Bộ, ngành và Nhóm tỉnh/thành. 
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Biểu THH-05 TỶ LỆ CÔNG KHAI THÔNG TIN, 

KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN  

TRÊN TRANG/CỔNG TTĐT 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

....../QĐ-BTTTT  
  

Ngày nhận báo cáo: ngày 

25/3 năm sau 
    Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ Năm/20… 
        

 

TT Tên đơn vị 

Mã 

đơn 

vị 

Mức độ thực 

hiện công khai 

thông tin đầy đủ 

theo quy định tại 

Nghị định 

số 43/2011/NĐ-

CP ngày 

13/6/2011 của 

Chính phủ 

(%) 

Tỷ lệ dự thảo văn bản QPPL đăng 

trên cổng TTĐT nhận được ý kiến 

đóng góp của người dân 

Số lượng 

dự thảo 

văn bản 

đăng 

cổng 

TTĐT 

Trong đó, 

số lượng 

nhận được 

ý kiến đóng 

góp   qua 

cổng TTĐT 

Tỷ lệ % 

(4=3/2) 

A B C 1 2 3 4 

  CẢ NƯỚC           

I Tổng hợp Bộ, ngành           

1 Văn phòng CP 005         

2 Bộ Công an 009         

3 Bộ Quốc phòng 010         

… … ...         

II Tổng hợp tỉnh/thành           

... Hà Nội 01         

... Hà Giang 02         

... ... ...         

92 Cà Mau 96         
      

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 
  

 

 

Ghi chú 

     

 

Các cột Cột A, B, C: Ghi như cách ghi tương ứng tại biểu THH-01. 

  

Cột 1: Ghi thông tin đánh giá mức độ thực hiện của đơn vị có tên tại Cột B. Sử dụng tỷ 

lệ % để đánh giá. (Trường hợp đơn vị đã thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về công 

khai thông tin quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP thì ghi thông tin đánh giá là 100%). 

  
Cột 2: Ghi số lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến góp ý nhân dân đã 

đăng lên cổng TTĐT của cơ quan nhà nước theo quy định. 

  
Cột 3: Ghi số lượng văn bản nhận được ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân thông qua các 

cổng TTĐT. 

  Cột 4: Ghi tỷ lệ dự thảo văn bản nhận được ý kiến nhân dân qua cổng TTĐT. 

 Ghi thông tin dòng Tổng hợp Bộ, ngành: 

 

Sau khi ghi đủ thông tin cho các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tiến hành 

ghi thông tin dòng Tổng hợp Bộ, ngành. 

Cột 1: Ghi số bình quân giá trị các ô thuộc Nhóm Bộ, ngành. 
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  Cột 2 và cột 3: Cộng số liệu tại các cột thuộc Nhóm, ghi số tổng lên ô tương ứng. 

 

Dòng Tổng hợp tỉnh/thành: Ghi số liệu tổng hợp như cách ghi đã áp dụng đối với Nhóm 

Bộ, ngành. 

 

Số liệu Cả nước được tổng hợp tương ứng từ Nhóm Bộ, ngành và Nhóm tỉnh/thành. 
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Biểu THH-06 
 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC 

TỶ LỆ NGƯỜI DÂN CÓ KỸ NĂNG ICT,  

TỶ LỆ NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

.../QĐ-BTTTT  
 

 
Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ 
Ngày nhận báo cáo: Trước 

ngày 15/3 năm sau 
 

          

   
Năm 20... 

               Đơn vị tính: % 

TT Tên đơn vị 
Mã 

số 

Có kỹ năng cơ bản 

 trở lên 

Có kỹ năng nâng cao  

trở lên 

Có kỹ năng sử dụng 

ngôn ngữ lập trình 

Tỷ lệ người dân 

sử dụng dịch vụ 

hành chính công 

trực tuyến 

Ghi chú 
Tỷ lệ 

chung 

Trong đó 

Tỷ lệ 

chung 

Trong đó 

Tỷ lệ 

chung 

Trong đó 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  CẢ NƯỚC                         

1 Hà Nội 01                       

2 Hà Giang 02                       

… … ..                       

63 Cà Mau 96                       
       

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 

       

 

Ghi chú: 

Số liệu được báo cáo khi thực hiện điều tra, khảo sát thống kê. 
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Biểu THH-07 
TỔNG HỢP CẢ NƯỚC  

CHI CHO PHẦN MỀM MÁY TÍNH 

Đơn vị báo cáo:  

Cục THH Ban hành theo QĐ số 

....../QĐ-BTTTT  
  

Ngày nhận báo cáo: ngày 

25/3 năm sau 
    Đơn vị nhận báo cáo:  

Vụ KHTC, VP Bộ Năm 20… 
        

 
 

TT Tên đơn vị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Ghi chú 

A B C 1 2 

  
Tổng giá trị mua hoặc 

thuê phần mềm 

Triệu 

VNĐ 
    

  Trong đó       

1 Các hệ điều hành Triệu VNĐ     

2 Hệ thống cơ sở đữ liệu Triệu VNĐ     

3 Công cụ lập trình Triệu VNĐ     

4 Tiện ích và ứng dụng khác Triệu VNĐ     
      

      

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỎNG HỢP, LẬP BIỂU 
 

KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

 

(Ký điện tử) 

 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) 
  

 

Ghi chú 

    

 

Số liệu để tính tỷ lệ giữa chi tiêu cho phần mềm máy tính so với GDP của kỳ báo cáo. (Mã số 

6.2.3 theo ký hiệu tại bộ chỉ số GII của WIPO). Chi tiêu cho phần mềm máy tính bao gồm tổng 

giá trị mua hoặc thuê phần mềm như các hệ điều hành, hệ thống cơ sở dữ liệu, công cụ lập 

trình, tiện ích và ứng dụng. Không bao gồm các khoản chi cho phát triển phần mềm nội bộ và 

phát triển phần mềm tùy chỉnh.  

 

Nguồn số liệu 

Từ kết quả điều tra, khảo sát, chia sẻ số liệu giữa các cơ quan nhà nước với Bộ TTTT. 
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