
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:         /SNV-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2021 

V/v rà soát danh sách bảng kê đơn vị 

hành chính và triển khai một số nội 

dung liên quan đến triển khai cuộc 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

 

 

                   Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;  

- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc 

đặt tại địa phương; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

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; 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; văn bản số 209/BNV-BCĐ ngày 

15/01/2021 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 tại địa 

phương. 

Triển khai văn bản 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; văn bản số 36/BCĐ ngày 22/02/2021 của Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn 

triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cấp huyện. 

Phục vụ công tác triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

đảm bảo kịp thời theo kế hoạch, tiến độ, Sở Nội vụ1 đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiến hành rà soát danh sách bảng kê đơn vị hành chính, cơ quan 

của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và triển khai một số nội dung liên quan 

đến triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, như sau: 

                                           
1 Theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 
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I. RÀ SOÁT, LẬP DANH SÁCH BẢNG KÊ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH 

1. Đối với các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

Trên cơ sở danh sách bảng kê các đơn vị hành chính, cơ quan Đảng, tổ 

chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành 

chính Trung ương cung cấp theo số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (danh 

sách nền), các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp, bổ sung danh sách bảng kê 

(có đến thời điểm ngày 31/12/2020), cụ thể như sau: 

a) Đối với các Sở, Ban, ngành tỉnh2 

- Rà soát, cập nhật các thông tin liên quan của cơ quan, đơn vị; 

- Rà soát, cập nhật các thông tin liên quan của các Chi cục và tương 

đương trực thuộc3 cơ quan; tổng hợp bổ sung thông tin của Chi cục và tương 

đương trực thuộc cơ quan ngoài danh sách gửi kèm (nếu có). 

b) Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Rà soát, cập nhật các thông tin liên quan của các phòng chuyên môn 

và tương đương thuộc UBND huyện (11 phòng chuyên môn và tương đương 

thuộc UBND cấp huyện); 

- Rà soát, cập nhật thông tin của Huyện ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; 

- Rà soát, cập nhật thông tin của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn. 

Nội dung rà soát, cập nhật thông tin theo danh sách đính kèm văn bản này 

(gửi trên hệ thống VNPT - iOffice) hoặc truy cập vào địa chỉ Website: 

https://hcsn2021.gso.gov.vn/ để lấy danh sách bảng kê, chi tiết tài khoản truy cập 

theo Phụ lục đính kèm văn bản này (Đề nghị các huyện, thành phố chỉ đăng 

nhập vào tài khoản của đơn vị mình, thực hiện đổi mật khẩu sau lần đăng nhập 

đầu tiên và không tự cập nhật danh sách bảng kê lên hệ thống phần mềm qua 

chức năng “Import từ excel” của hệ thống), có hướng dẫn sử dụng khi truy cập 

thành công vào trang Web trên. 

2. Đối với Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy 

Khối các cơ quan tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.  

                                           
2 Gồm: 19 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Ban Quản lý Khu 

KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới. 
3 Gồm: (1) Chi cục Chăn nuôi và Thú y; (2) Chi cục Trồng trọt và BVTV; (3) Chi cục Phát triển nông 

thôn; (4) Chi cục QL Chất lượng NLSTS; (5) Chi cục Thủy lợi; (6) Chi cục Kiểm lâm (Sở NN và PTNT); 

(7) Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); (8) Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (VP UBND 

tỉnh); (9) Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng (Sở KHCN); (10) Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở 

TNMT); (11) Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình; (12) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế) 
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a) Đối với Văn phòng Tỉnh ủy; các Ban xây dựng Đảng; Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

Rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan của cơ quan. 

Lưu ý: Không lập danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp huyện. 

b) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

- Rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan của cơ quan; 

- Rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan của các tổ chức chính trị - xã 

hội thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan, gồm: (1) Công đoàn viên chức tỉnh; (2) 

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan; (3) Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. 

(Theo mẫu kèm theo văn bản này hoặc mẫu đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10058). 

3. Đối với các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc 

đặt tại địa phương4 

- Rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan của cơ quan; 

- Rà soát, tổng hợp các thông tin liên quan của cơ quan trực thuộc (các 

Chi cục và tương đương; các cơ quan cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý). 

(Theo mẫu kèm theo văn bản này hoặc mẫu đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10058). 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA VÀ NGUYÊN TẮC XÁC 

ĐỊNH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, CƠ QUAN CỦA ĐẢNG, TỔ CHỨC 

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG THU THẬP DANH SÁCH BẢNG KÊ 

1. Đối tượng, đơn vị điều tra 

Đối tượng, đơn vị điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở 

trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Cụ 

thể gồm các đơn vị điều tra sau: 

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội5 ở các cấp từ 

Trung ương đến địa phương; 

- Các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (không bao 

gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế). 

                                           
4 (1) Kho bạc Nhà nước; (2) Cục Thống kê; (3) Cục thuế tỉnh; (4) Cục Hải quan tỉnh; (5) Cục Quản lý thị 

trường; (6) Cục Thi hành án dân sự; (6) Bảo hiểm Xã hội tỉnh; (8) Tòa án nhân dân tỉnh; (9) Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh; (10) Ngân hàng Nhà nước tỉnh. 
5 Các tổ chức chính trị - xã hội gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh. 

https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10058
https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10058
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- Các đối tượng điều tra, đơn vị điều tra thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ 

Công an được thực hiện theo phương án điều tra riêng do Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công an xây dựng.  

Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 không bao gồm các đối 

tượng: các đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài, các tổ 

chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Các đối tượng, đơn vị điều tra thỏa mãn cả ba điều kiện sau: 

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ 

chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã 

hội bắt buộc; 

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại 

thời điểm đó; 

- Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục. 

Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành 

chính. 

2. Nguyên tắc xác định đơn vị hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức 

chính trị - xã hội trong thu thập danh sách bảng kê 

- Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện 

hoặc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành 

kinh tế;  

- Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều 

hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; 

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo 

tập quán kinh doanh; 

- Có con dấu, tài khoản riêng và thực hiện chế độ hạch toán kế toán độc 

lập. 

Lưu ý: Một số cơ quan có con dấu nhưng không có tài khoản riêng và 

không thực hiện chế độ hạch toán kế toán độc lập, như đối với cấp xã, phường 

(gọi chung là cấp xã): Các cơ sở hành chính là tổ chức Đảng, đoàn thể ở cấp 

này mặc dù có con dấu riêng, tuy nhiên việc hạch toán kế toán là chung với 

Ủy ban nhân dân cấp xã do đó chỉ cần lập 01 đơn vị vào danh sách bảng kê là 

Ủy ban nhân dân cấp xã. 

III. VỀ TUYỂN CHỌN, TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁM SÁT VIÊN, 

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CẤP HUYỆN 

Việc tuyển chọn Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp huyện phục vụ 

cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thực hiện theo văn bản số 36/BCĐ 

ngày 22/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 
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về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cấp 

huyện.  

Lưu ý: Trường hợp tuyển chọn giám sát viên cấp huyện nếu lẻ 03 đơn 

vị hành chính cấp xã trở lên thì được tuyển chọn bổ sung 01 giám sát viên, 

thấp hơn thì phân công bổ sung địa bàn cho giám viên, không bổ sung thêm. 

Giám sát viên cấp huyện được trưng tập, chủ động phối hợp với Giám sát 

viên cấp tỉnh phụ trách địa bàn; Quản trị hệ thống cấp huyện được trưng tập, chủ 

động phối hợp với Quản trị viên hệ thống cấp tỉnh trong quá trình triển khai, 

thực hiện6. 

IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT DANH SÁCH BẢNG KÊ 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG 

ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 01/3/2021. 

Do tiến độ triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 gấp, đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tổng hợp, bổ sung các nội dung danh sách bảng kê đảm 

bảo đầy đủ, chính xác và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trong chiều ngày 

26/02/2021, bản mềm file excel gửi về địa chỉ email: lvtrinh@langson.gov.vn, 

để tổng hợp theo quy định. 

Văn bản và danh sách bảng kê được Sở Nội vụ đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10058. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai, thực 

hiện đảm bảo thời gian, tiến độ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BCĐ TĐTKT tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ sở; 

- BCĐ TĐTKT và ĐTCSHC các huyện, 

thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, TP; 

- Văn phòng Sở; P. TCBC&CCHC; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Đường Ngọc Xuyên 

 

                                           
6 Giám sát viên và Quản trị hệ thống cấp tỉnh được trưng tập tại Quyết định số 35/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2021 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

https://sonv.langson.gov.vn/en/node/10058
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