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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /UBND-NV 
V/v kê khai thông tin công tác điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021 

       Thanh Liêm, ngày      tháng  3  năm 2021 

 

          Kính gửi:   

                           -  Các cơ quan chuyên môn; 

                           - Các cơ quan thuộc Huyện ủy, đơn vị thuộc tổ chức chính trị -  

                          xã hội; Mặt trận tổ quốc huyện. 

                           - Chi cục Thống Kê; Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước; 

                  - Cơ quan Tư pháp: Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án  

                          dân sự; 

        - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

 Thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ về 

việc ban hành Phương án Điểu tra cơ sở hành chính năm 2021;  

         Thực hiện Công văn số 182/SNV-TCBC ngày 15/3/2021, của Sở Nội vụ tỉnh 

Hà Nam về việc triển khai thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Để 

Công tác điều tra cơ sở hành chính đảm bảo tiến độ điều tra báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hành chính đóng trên địa 

bàn huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện ngay một số nội dung sau: 

 1. Cử 01cán bộ, công chức đến phòng Nội vụ huyện (trong ngày 24/03/2021) 

 để tiếp nhận Tài khoản phần mềm điều tra cơ sở hành chính, mật khẩu đăng nhập và 

hướng dẫn đăng nhập. 

 2. Tiến hành truy cập phần mềm cung cấp thông tin điều tra của đơn vị theo 

các bước được nêu tại Công văn 182/SNV-TCBC ngày 15/3/2021, của Sở Nội vụ 

(gửi kèm Công văn này). Cung cấp đầy đủ thông tin, danh mục trên các phiếu điều 

tra trong phần mềm thuộc tài khoản của đơn vị mình, đảm bảo bảo đầy đủ, chính xác 

số liệu. Thời gian hoàn thành cung cấp thông tin chậm nhất 31/3/2021. 

 3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, 

đơn vị liên hệ với Quản trị viên sở Nội vụ Hà Nam Đ/c Công ĐT: 0982.858.313 hoặc 

Đ/c Thắng phòng Nội vụ: ĐT 0919.962.369, để được hướng dẫn giải quyết kịp thời. 

 Việc tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021, là nhiệm vụ quan trọng nằm 

trong chương trình Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, là 

nhiệm vụ chính trị được Trung ương và Tỉnh giao phải hoàn thành đúng tiến độ. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT-NV. 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Hoàng Mạnh Dũng 
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