
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SNV-TCBC 
 

 

V/v cung cấp danh sách đơn vị  

hành chính phục vụ Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 

Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi: - Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan Đảng; 

- Các tổ chức Chính trị-xã hội cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

    

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ Nội vụ 

về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết 

định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh 

Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 và Công văn 

số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành 

chính Trung ương về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021. Để có cơ sở xây dựng danh sách nền phục vụ công tác Điều 

tra cơ sở hành chính tỉnh năm 2021, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin theo nội dung sau: 

- Các cơ quan, đơn vị hành chính Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

cung cấp thông tin theo nội dung Biểu mẫu số 03.1-BK/TĐTKT-DSTW (Phụ 

lục 1 kèm theo);  

- Các cơ quan, đơn vị còn lại cung cấp thông tin theo nội dung Biểu 

mẫu số 03.2-BK/TĐTKT-DSĐP (Phụ lục 2 kèm theo); (riêng Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách bao gồm các cơ quan, 

đơn vị cấp huyện và cấp xã). 

Các Biểu mẫu nêu trên và hướng dẫn cách ghi biểu mẫu kèm theo Quyết 

định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ và các văn bản liên quan 

đơn vị tải về trên Trang Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (Chuyên trang điều tra cơ sở 

hành chính-Bộ Nội vụ). 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực 

hiện và gửi danh sách về Sở Nội vụ trước ngày 01/3/2021 (bản mềm gửi về địa 

chỉ email: phamthingochuyen@hanam.gov.vn) để tổng hợp đồng thời Quản trị 

hệ thống cấp tỉnh tạo lập và chuyển tài khoản cho các cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐ TĐT tỉnh (để b/c); 

- BCĐ TĐT cấp huyện (để chỉ đạo); 

- Phòng Nội vụ cấp huyện (để th/hiện); 

- GĐ, PGĐ sở (đ/c Hà); 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trương Công Khải 
PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO 

TỔNG ĐIỀU TRA TỈNH 
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