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Số:           /BNV-BCĐ 

V/v tiến độ và hướng dẫn nghiệm thu 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính Bộ Quốc phòng; 

- Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Bộ Công an; 

- Các Bộ, cơ quan Trung ương (Tổ công tác Tổng điều tra 

kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021); 

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 

1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương 

án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 

02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương 

(BCĐTƯ) thông báo tiến độ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (ĐTCSHC) 

đến 15/5/2021 và hướng dẫn tổ chức nghiệm thu kết quả ĐTCSHC như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐTCSHC ĐẾN NGÀY 15/5/2021 

1. Địa phương 

- 58 tỉnh, TP trực thuộc TƯ hoàn thành thu thập thông tin. 

- Còn 05 tỉnh chưa hoàn thành, đang tiếp tục kê khai. Cụ thể: 

+ TP Hồ Chí Minh (tỷ lệ hoàn thành 99,65%) 

+ Long An (99,08%) 

+ Hòa Bình (86,26%) 

+ Thừa Thiên Huế (73,17%) 

+ Tiền Giang (23,75%) 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Ban chỉ đạo Điều tra riêng) 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã hoàn thành thu thập thông tin và 

nghiệm thu 100% số Phiếu thu thập thông tin trước 30/4/2021 . Hiện nay, Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an đã chuyển sang xử lý số liệu. 
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3. Các Bộ, cơ quan Trung ương:  

- Có 16 Bộ, cơ quan Trung ương đã hoàn thành khai phiếu (Ban Kinh tế 

Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Đảng ủy 

khối các doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, 

Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước, 

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại 

Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh, Văn phòng Chính phủ).  

- Còn 29 Bộ, cơ quan Trung ương chưa hoàn thành, đang tiếp tục khai 

phiếu (danh sách đính kèm). 

Tổng số lượng phiếu cung cấp thông tin trên cả nước đã hoàn thành 

29.750 phiếu/30.580 phiếu, đạt 97,29%; đang khai báo 712 phiếu, đạt 2,33%; 

còn 118 phiếu chưa khai báo, chiếm 0,39%. 

Đề nghị các địa phương, Bộ, cơ quan Trung ương còn chưa hoàn thành 

việc thu thập thông tin tiếp tục thu thập thông tin bảo đảm 100% số đơn vị 

hành chính đã được rà soát cung cấp đầy đủ thông tin của cuộc ĐTCSHC.  

II. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC NGHIỆM THU KẾT QUẢ ĐTCSHC 

1. Nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính (Phiếu) 

của Ban chỉ đạo (BCĐ) cấp tỉnh đối với BCĐ cấp huyện 

a) Yêu cầu 

Đảm bảo 100% số Phiếu phải được rà soát, kiểm tra trước khi nghiệm thu. 

Tại Công văn số 1815/BNV-BCĐ ngày 28/4/2021 của Ban Chỉ đạo 

ĐTCSHCTƯ về việc tiếp tục triển khai ĐTCSHC năm 2021, hướng dẫn Ban chỉ 

đạo các cấp chọn mẫu để kiểm tra, giám sát tối thiểu phải đạt tỷ lệ 25% tổng số 

Phiếu trên địa bàn. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra 

của BCĐTƯ và một số địa phương tự tiến hành, chất lượng Phiếu không được 

bảo đảm, tỷ lệ sai sót nhiều (địa phương triển khai tốt nhất tỷ lệ sai trên số Phiếu 

đoàn kiểm tra chọn mẫu cũng trên 60%). Do vậy khi nghiệm thu phải thực hiện 

rà soát toàn bộ số Phiếu trên địa bàn. 

b) Phương pháp tiến hành 

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa 

phương để tổ chức nghiệm thu, bảo đảm đúng quy định về phòng chống dịch 

bệnh. Ban chỉ đạo cấp tỉnh tiến hành như sau: 

- Yêu cầu giám sát viên (GSV) các cấp thu thập hồ sơ có liên quan phục 

vụ khai phiếu của đơn vị hành chính do GSV phụ trách gồm: 

+ Các báo cáo tài chính của năm 2020 ban hành theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 

hành chính, sự nghiệp: Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01/BCTC), Báo 
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cáo kết quả hoạt động (Mẫu số B02/BCTC), Thuyết minh báo cáo tài chính 

(Mẫu số B04/BCTC, Phần IV Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày 

trong Báo cáo kết quả hoạt động), Báo cáo tài chính (Mẫu số B05/BCTC đối với 

các đơn vị hành chính áp dụng mẫu báo cáo đơn giản); 

+ Đối với đơn vị kế toán cấp xã áp dụng chế độ báo cáo theo Thông tư số 

70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ ngân sách 

và tài chính xã gồm các báo cáo: Báo cáo tài chính (Mẫu số B01-X), Bảng cân đối 

số phát sinh và các báo cáo có liên quan đến doanh thu, chi phí năm 2020; 

+ Đối với các đơn vị hành chính áp dụng chế độ kế toán đặc thù: Cung 

cấp các báo cáo năm 2020 tương tự như các báo cáo của đơn vị hành chính hạch 

toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC;   

+ Quyết định giao biên chế của cấp có thẩm quyền (từ năm 2015 đến 

2020); 

+ Bảng lương tháng 1, tháng 12/2020. 

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh triệu tập các giám sát viên (GSV) cấp huyện mang 

đầy đủ hồ sơ của các đơn vị hành chính đã thu thập được tập trung về Ban chỉ 

đạo cấp tỉnh để tổ chức nghiệm thu hoặc tập trung về Ban chỉ đạo từng huyện để 

tiến hành đối chiếu, nghiệm thu. Số lượng triệu tập bảo đảm giãn cách, phù hợp 

theo yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. Ngoài ra, Ban chỉ đạo cấp tỉnh có 

thể tiến hành nghiệm thu trực tuyến với BCĐ cấp huyện và cũng phải cung cấp 

đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu để đối chiếu, xác minh số liệu. 

- Phương pháp đối chiếu 

(Phụ lục đính kèm) 

- Kết thúc nghiệm thu các bên tham gia nghiệm thu lập Biên bản nghiệm 

thu (theo mẫu đính kèm). 

Trong quá trình nghiệm thu, hệ thống phần mềm vẫn tiếp tục hoạt động để 

các đơn vị chỉnh sửa thông tin sau khi đối chiếu. 

2. BCĐTƯ nghiệm thu phiếu của BCĐ Bộ Quốc phòng, BCĐ Bộ 

Công an, BCĐ cấp tỉnh và Tổ công tác các Bộ, cơ quan Trung ương 

- Đối với phiếu thu thập thông tin của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do 

yêu cầu bảo mật thông tin sẽ do BCĐ Bộ Quốc phòng, BCĐ Bộ Công an tổ chức 

nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu để bàn giao số liệu cho 

BCĐTƯ.  

- Nghiệm thu đối với BCĐ cấp tỉnh 

Căn cứ kết quả nghiệm thu của BCĐ cấp tỉnh đối với BCĐ cấp huyện, 

BCĐTƯ tiến hành nghiệm thu kết quả nghiệm thu của BCĐ cấp tỉnh. Hình thức 

nghiệm thu có thể tiến hành trực tiếp tại địa phương hoặc qua xác minh, đối 
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chiếu chọn mẫu trực tiếp với đơn vị hành chính theo hình thức trực tuyến. Đề 

nghị BCĐ cấp tỉnh thông báo tới đối tượng cung cấp thông tin được chọn để xác 

minh phối hợp, phục vụ công tác đánh giá nghiệm thu của BCĐTƯ. 

- Đối với phiếu của các Bộ, cơ quan Trung ương sẽ do BCĐTƯ nghiệm 

thu trực tiếp với Tổ công tác hoặc đầu mối phụ trách cuộc điều tra của các Bộ, 

cơ quan Trung ương. 

3. Thời gian nghiệm thu các cấp 

Theo quy định tại mục 8, Phần VIII, Phương án Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thời gian tổ chức nghiệm thu các cấp hoàn thành 

trước ngày 20/8/2021. BCĐTƯ nghiệm thu kết quả của BCĐ cấp tỉnh, BCĐ Bộ 

Quốc phòng, BCĐ Bộ Công an trước ngày 01/10/2021. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát của BCĐTƯ 

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 

ĐTCSHCTƯ, tạm dừng các đoàn kiểm tra, giám sát của BCĐTƯ cho đến thời 

điểm phù hợp. Thời gian kiểm tra, giám sát sẽ do Đoàn kiểm tra, giám sát trực 

tiếp thông báo với BCĐ cấp tỉnh để tổ chức thực hiện. 

Ban Chỉ đạo ĐTCSHC TƯ đề nghị các địa phương, các Bộ, cơ quan 

Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện cuộc ĐTCSHC bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả, đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:  
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;  
- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo TW (để biết); 

- Các đ/c thành viên Tổ thường trực (để biết); 

- Giám sát viên TW (để biết); 

- Tổng cục Thống kê (để phối hợp); 
- Cục Thống kê các tỉnh, TP trực thuộc TƯ 

(để phối hợp); 
- Văn phòng Bộ Nội vụ (để phối hợp); 
- Lưu: VT, Vụ KHTC 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Nguyễn Trọng Thừa 
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