
            UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   609  /STTTT-KHTC An Giang, ngày  16  tháng 8 năm 2018 

“V/v chế độ báo cáo, thống kê”    

Kính gửi: 
 

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

trên địa bàn tỉnh An Giang 

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2018; 

Để có đầy đủ số liệu báo cáo thống kê hoạt động ngành thông tin và truyền 

thông trên địa bàn tỉnh, giúp cho công tác đánh giá hoạt động ngành sát với thực tế, Sở 

Thông tin và Truyền thông An Giang đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

đang hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang, thực hiện việc báo cáo về Sở Thông tin và 

Truyền thông theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT. Cụ thể như sau: 

1. Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động bưu chính có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh 

An Giang: 

STT Kí hiệu Tên biểu mẫu Kỳ BC Thời gian BC 

1  BCCP-02 Sản lượng, doanh thu Quý, 

Năm 

Quý: ngày 10 tháng sau 

quý; Năm: ngày 15/3 năm 

sau 

2  BCCP-03 Số lượng lao động, điểm 

phục vụ, nộp ngân sách 

nhà nước 

Năm Ngày 15/3 năm sau 

2. Doanh nghiệp viễn thông có lao động, thuê bao điện thoại, thuê bao truy 

nhập Internet trên địa bàn tỉnh An Giang: 

STT Kí hiệu Tên biểu mẫu Kỳ BC Thời gian BC 

1  VT-04 Số lượng lao động, số 

lượng thuê bao điện 

thoại, thuê bao truy nhập 

Internet 

Năm Ngày 15/3 năm sau 

Thông tin chi tiết về Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT và các biểu mẫu báo cáo 

có liên quan được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TT&TT 

(http://mic.gov.vn) và của Sở TT&TT (http://sotttt.angiang.gov.vn). 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT: BGĐ; PKHTC, PBCVT; 

- Lưu: VT.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải  
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