
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NỘI VỤ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-SNV 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 
               
 

THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra, nghiệm thu Phiếu Điều tra  

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

 

Thực hiện văn bản số 2352/BNV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về việc tiến độ và hướng dẫn 

nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021; văn bản số 126/BCĐ 

ngày 31/7/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng 

Sơn về việc kiểm tra, nghiệm thu Phiếu Điều tra, điều chỉnh, bổ sung thu thập 

thông tin tại một số đơn vị hành chính và bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu 

cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Sở Nội vụ thông báo về việc kiểm tra, nghiệm thu Phiếu Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần làm việc 

1.1. Nghiệm thu với Giám sát viên cấp tỉnh 

- Cơ quan thực hiện nghiệm thu: Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ và các 

cá nhân có liên quan;  

- Cá nhân được nghiệm thu: Giám sát viên cấp tỉnh theo đơn vị được 

phân công giám sát. 

1.2. Kiểm tra, nghiệm thu với 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) 

- Đoàn kiểm tra, nghiệm thu của Sở Nội vụ; 

- Đơn vị được kiểm tra, nghiệm thu: Đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 

cấp huyện, Lãnh đạo Phòng Nội vụ, Giám sát viên, Quản trị hệ thống cấp 

huyện và các thành phần khác do đơn vị mời (số lượng đảm bảo các quy định 

phòng chống dịch Covid-19). 

2. Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm tra, nghiệm thu 

- Thời gian: Từ ngày 12/8/2021 đến ngày 19/8/2021. 

- Địa điểm: Tại trụ sở UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Nội vụ quyết định phương thức, cách thức 

kiểm tra, nghiệm thu trực tiếp hoặc trực tuyến đảm bảo các quy định công tác 

phòng chống dịch Covid -19. Trong trường hợp tổ chức kiểm tra, nghiệm thu 
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trực tuyến, đồng chí Thư ký đoàn sẽ có thông tin cho đầu mối các huyện, 

thành phố (qua Phòng Nội vụ) trước 01 ngày để chủ động sắp xếp thời gian, 

điều kiện phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu. 

(Thành phần đoàn làm việc và lịch nghiệm thu dự kiến theo Phụ lục 

đính kèm). 

3. Nội dung kiểm tra, nghiệm thu 

3.1. Kiểm tra, nghiệm thu các đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với Giám sát 

viên cấp tỉnh. 

- Về công tác triển khai, thực hiện nghiệp vụ thu thập thông tin các đơn vị 

hành chính cấp tỉnh được phân công giám sát; 

- Tiến độ, kết quả xác nhận (phê duyệt) Phiếu thu thập thông tin Điều tra 

cơ sở hành chính; 

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghi ̣(nếu có); 

- Tiến hành nghiệm thu Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với 

Giám sát viên cấp tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh được 

phân công giám sát. 

3.2. Kiểm tra, nghiệm thu đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện 

a) Ban Chỉ đạo cấp huyện báo cáo các nội dung: 

- Công tác chỉ đaọ, tổ chức triển khai và kết quả Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 tại địa bàn, phạm vi quản lý (bằng văn bản Báo cáo và trình bày tại 

buổi kiểm tra, nghiệm thu); 

- Tiến độ, chất lượng, kết quả thu thập thông tin Phiếu Điều tra cơ sở hành 

chính thuộc phạm vi, địa bàn của Ban Chỉ đạo cấp huyện; 

- Các nội dung liên quan khác; 

- Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghi ̣(nếu có); 

Ngoài các nội dung trên, Ban Chỉ đạo cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, 

các tài liệu liên quan phục vụ công tác kiểm tra, nghiệm thu theo quy định. 

b) Đoàn kiểm tra, nghiệm thu tiến hành các nội dung:  

- Kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu liên quan; 

- Tiến hành nghiệm thu Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 với 

Ban Chỉ đạo cấp huyện đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện thuộc 

phạm vi, địa bàn của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố. 

Kết thúc kiểm tra, nghiệm thu, các bên tham gia lập Biên bản nghiệm 

thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (theo Mẫu Biên bản nghiệm 

thu đính kèm). 
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Công tác kiểm tra, nghiệm thu thực hiện đảm bảo các quy định phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện chuẩn bị các nội 

dung liên quan để công tác kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện theo quy định./.  

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- 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); 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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