
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT  

Số:      /SNN-PTNT 
V/v báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực 

kinh tế hợp tác thông qua phần mềm 

cơ sở dữ liệu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày      tháng     năm 2023 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Công văn số 107/KTHT-VP ngày 21/02/2023 của Cục Kinh tế hợp 

tác và Phát triển nông thôn về việc nhập dữ liệu phần mềm CSDL quản lý năng 

lực giám sát và đánh giá ngành Kinh tế hợp tác và PTNT, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chuyên 

môn phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện việc báo cáo số liệu định 

kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu như sau: 

1. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, cuối năm thực hiện báo cáo biến động về 

số liệu kinh tế hợp tác qua phần mềm cơ sở dữ liệu (đăng nhập phần mềm tại địa 

chỉ: https://gsdgdcrd.vn/; Chi tiết tài khoản đăng nhập cho các huyện, thị xã, 

thành phố tại phụ lục kèm theo). 

Quy định về thời gian cập nhật dữ liệu đối với cấp huyện: Số liệu tháng báo 

cáo trước ngày 25 của tháng; Số liệu 6 tháng báo cáo trước ngày 25/6 và số liệu 

báo cáo năm trước ngày 25/12 của năm báo cáo. 

2. Phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo theo định 

kỳ. Danh sách cán bộ được phân công gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước 

ngày 14/3/2023. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện, chi tiết liên hệ 

đồng chí Bùi Phan Anh, phòng Kinh tế hợp tác - Trang trại, Chi cục Phát triển 

nông thôn Hưng Yên, điện thoại 0936164388./. 

 (Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu của Cục Kinh tế hợp 

tác và PTNT được đăng tải tại trang website của Sở Nông nghiệp&PTNT và Cục 

Kinh tế hợp tác& PTNT). 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
Lê Trung Cần 

 

https://gsdgdcrd.vn/


 

 

Phụ lục:  

DANH SÁCH TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU 

(Kèm theo Công văn số       /SNN-PTNT ngày      tháng     năm 2023  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

STT 
Huyện/ Thị xã/ 

Thành phố 

Tên tài khoản 

đăng nhập 
Mật khẩu 

1 Thành phố Hưng Yên hungyen-tp.hungyen 123456 

2 Thị xã Mỹ Hào hungyen-tx.myhao 123456 

3 Huyện Ân Thi hungyen-anthi 123456 

4 Huyện Khoái Châu hungyen-khoaichau 123456 

5 Huyện Kim Động hungyen-kimdong 123456 

6 Huyện Phù Cừ hungyen-phucu 123456 

7 Huyện Tiên Lữ hungyen-tienlu 123456 

8 Huyện Văn Giang hungyen-vangiang 123456 

9 Huyện Văn Lâm hungyen-vanlam 123456 

10 Huyện Yên Mỹ hungyen-yenmy 123456 
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