
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 7 năm 2021 

V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ 

kiểm tra, nghiệm thu Phiếu thu thập 

thông tin về đơn vị hành chính cuộc 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: 

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

hành chính năm 2021 các huyện, thành phố; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 

(tại văn bản số 2035/VP-THNC ngày 27/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) về 

việc hướng dẫn nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Ngày 10/6/2021, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 677/SNV-VP về việc 

kiểm tra, rà soát và thực hiện công tác nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin về 

đơn vị hành chính cuộc Điều tra cơ sở hành chính cuộc Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Để việc nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính đảm bảo theo 

đúng quy định và hướng dẫn, Sở Nội vụ đề nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra 

kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thành phố (gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo cấp huyện) quan tâm triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Cung cấp hồ sơ, tài liệu 

Qua rà soát hồ sơ, tài liệu để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát và thực 

hiện nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính cuộc Điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh cho thấy: Ban Chỉ đạo cấp huyện 

chưa cung cấp đầy đủ thành phần hồ sơ về Sở Nội vụ theo đúng hướng dẫn 

tại văn bản số 677/SNV-VP. 

Các thành phần hồ sơ cần cung cấp đều là các nội dung đã được triển 

khai thực hiện tại đơn vị, được lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành 

chính và để đảm bảo tiến độ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh. Do vậy, Sở Nội vụ đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục cung 

cấp đúng, đủ, chính xác các thành phần hồ sơ còn thiếu về Sở Nội vụ chậm 

nhất trong ngày 21/7/2021 để phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu 

và nghiệm thu Phiếu điều tra.  

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm, được chia theo danh sách các huyện, thành phố). 
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Riêng đối với huyện Bình Gia, đến nay, Sở Nội vụ chưa nhận được Hồ 

sơ của Ban Chỉ đạo huyện Bình Gia cung cấp theo hướng dẫn tại văn bản số 

677/SNV-VP ngày 10/6/2021 của Sở Nội vụ (gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở 

Nội vụ) trước ngày 22/6/2021). Do vậy, đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Bình Gia 

quan tâm cung cấp hồ sơ về Sở Nội vụ theo thời gian cung cấp hồ sơ, tài liệu 

bổ sung như trên để không làm ảnh hưởng chung đến tiến độ, chất lượng cuộc 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Các nội dung tiếp tục triển khai 

a) Đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục chỉ đạo Giám sát viên cấp 

huyện và các đơn vị hành chính thuộc phạm vi địa bàn quản lý tiếp tục triển 

khai các nội dung tại văn bản số 677/SNV-VP ngày 10/6/2021 của Sở Nội vụ. 

Giám sát viên cấp huyện tiếp tục phối hợp và cung cấp, điều chỉnh các 

nội dung thông tin theo hướng dẫn và đề nghị của Giám sát viên cấp tỉnh. 

b) Trên cơ sở kiểm tra Phiếu Điều tra của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Sở 

Nội vụ sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng 

Sơn kiểm tra, nghiệm thu trực tiếp tại các huyện, thành phố để đảm bảo chất 

lượng, số liệu cung cấp và công tác triển khai thực hiện tại các huyện, thành 

phố. 

Sở Nội vụ đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

cấp huyện nghiêm túc triển khai, thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ và chất 

lượng cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ TĐTKT tỉnh (B/c); 

- Tổ Thường trực GV BCĐ tỉnh 

(QĐ số 01/QĐ-BCĐ); 

- GSV, QTHT cấp tỉnh (QĐ số 35/QĐ-BCĐ); 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Phụ lục; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố; 

- Các phòng: Văn phòng Sở, TCBC&CCHC, 

CCVC, XDCQ&CTTN; 

- Website SNV; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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