
Thực hiện

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO TĐT KINH TẾ 
VÀ ĐT CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 

NĂM 2021

Số:             /BCĐ-TTT
V/v điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 tỉnh Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
     Hải Dương, ngày          tháng     năm 2021

     Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng đảng thuộc Tỉnh ủy;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - Xã hội tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho 
bạc Nhà nước tỉnh và Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về 
thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải 
Dương (sau đây gọi tắt là Kế hoạch); Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/02/2021 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều 
tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương và các văn bản chỉ đạo, hướng 
dân có liên quan của Ban chỉ đạo Trung ương; Điều tra cơ sở hành chính năm 
2021 của tỉnh Hải Dương được triển khai tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 01 
tháng 3 năm 2021. 

Để cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh được tiến 
hành đúng kế hoạch, bảo đảm chính xác, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã 
hội, góp phần quan trọng vào thành công của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ 
sở hành chính; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 
năm 2021 tỉnh Hải Dương, đề nghị các các sở, ban, ngành tỉnh; Văn phòng Tỉnh 
ủy, các Ban Xây dựng đảng thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
Chính trị-Xã hội tỉnh; Liên đoàn lao động tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 
UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho 
bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, tổ 
chức) khẩn trương quan tâm, phối hợp thực hiện ngay một số nội dung công việc 
có liên quan đến cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cụ thể như sau:
          1. Về rà soát, cập nhật thông tin Danh sách nền (Danh sách các đơn vị 
thuộc đối tượng điều tra)
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- Các cơ quan, tổ chức phân công, giao cho một cá nhân thuộc cơ quan, 
tổ chức (cấp phó hoặc lãnh đạo cấp phòng phụ trách công tác hành chính-tổ chức) 
chủ trì thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin danh sách cơ quan, tổ chức thuộc 
và trực thuộc cơ quan, tổ chức mình theo Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Quyết 
định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ.

- Thời gian hoàn thành gửi danh sách về Sở Nội vụ: trước ngày 26 tháng 
02 năm 2021.

Lưu ý: Để thuận tiện trong thực hiện các bước công việc tiếp theo của quá 
trình điều tra, cần có cán bộ, công chức làm đầu mối liên hệ;

Đề nghị các cơ quan, tổ chức cung cấp thông tin (Họ và tên, chức vụ công 
tác, số điện thoại, email) của Công chức được giao nhiệm vụ đầu mối cung cấp 
thông tin cơ quan, tổ chức mình (trừ khối UBND cấp huyện).

2. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, trong đó nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, 
yêu cầu, nội dung chính của cuộc tổng điều tra. 

Do thời gian gấp và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong quá trình 
triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ kịp thời với các 
Giám sát viên tỉnh và Quản trị viên hệ thống tỉnh được trưng tập theo Quyết định 
trưng tập của Ban Chỉ đạo tỉnh và nghiên cứu nội dung các văn bản có liên quan 
(gửi kèm theo Công văn này là danh mục các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 
Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh 
Hải Dương, nội dung cụ thể được đăng tải trên website của Sở Nội vụ tỉnh Hải 
Dương, chuyên mục Điều tra CSHC 2021).

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ với các đồng chí sau:
- Đối với Quản trị hệ thống tỉnh:
Đ/c Vũ Thị Biên, chuyên viên Văn phòng Sở Nội vụ, SĐT: 0987.581.389.
- Đối với Giám sát viên tỉnh các đồng chí:

         (1) Đ/c Đinh Quý Lĩnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ. Giám sát viên tại 
các cơ quan, đơn vị địa bàn: Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Xây đảng thuộc Tỉnh 
ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động 
tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự 
tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh; thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành. SĐT liên 
hệ: 0902.098.135.

(2) Đ/c Phạm Văn Trung, Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và 
Công tác thanh niên, Sở Nội vụ. Giám sát viên tại các đơn vị địa bàn: các huyện 
Ninh Giang, Thanh Miện và Tứ Kỳ. SĐT liên hệ: 0913.004.726.

(3) Đ/c Vũ Nguyệt Ánh, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và CCHC, 
Sở Nội vụ. Giám sát viên tại các cơ quan tổ chức, địa bàn: các sở, ban, ngành 
tỉnh; các huyện: Thanh Hà, Nam Sách và Bình Giang. SĐT liển hệ: 0982.032055.
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(4) Đ/c Nguyễn Thị Luyến, Chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và 
Công tác thanh niên, Sở Nội vụ. Giám sát viên tại các đơn vị địa bàn: Thành phố 
Hải Dương, huyện Cẩm Giàng và huyện Gia Lộc.  SĐT liển hệ: 0936. 753969.
 Đề nghị các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, nghiêm túc phối hợp triển khai 
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng BCĐ TĐTKT&ĐTCSHC tỉnh;
- Các GSV, QTV cấp tỉnh;
- Phòng Nội vụ các huyện, TP, TX;
- Các GSV, QTHT tỉnh;
- Lưu: VT, TCBC&CCHC.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

             GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Phạm Mạnh Hùng
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DANH MỤC VĂN BẢN
ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TỈNH HẢI DƯƠNG

(Ban hành theo Công văn số:         /BCĐ-TTT ngày….tháng 02 năm 2021
của BCĐ tỉnh về điều tra cơ sở hành chính năm 2021)

1. Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ về điều 
chỉnh phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

(điều chỉnh phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Quyết 
định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020)

2. Công văn số 209/BNV-BCĐ …..
3. Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban chỉ đạo cuộc 

tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ Nội vụ
4. Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về việc  

kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ 
sở hành chính năm 2021.

5. Quyết định số 411/QĐ-BCĐ ngày 03/02/2021 của BCĐ Tổng điều tra 
kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021về việc trưng tập giám sát viên, 
quản trị hệ thống phục vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương.

6. Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v 
tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
tỉnh Hải Dương.

7. Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về thực 
hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương.

8. Công văn số 50/BCĐ-TTT ngày 25/01/2021 của BCĐ Tổng điều tra 
kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh hướng dẫn triển khai cuộc 
điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cấp huyện.

9. Kế hoạch số 87/KH-BCĐ ngày 08/02/2021 của BCĐ về  tuyên truyền 
Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương.

10. Thông báo số 83/TB-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng 
điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

10. Công văn số 80/BCĐ ngày 05/02/2021 của BCĐ điều tra kinh tế năm 
2021 tỉnh v/v hướng dẫn thu thập, rà soát và cập nhật danh sách các đơn vị điều 
tra trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021. (xem lại VB này có liên quan điều tra 
CSHC ko?)
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