
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU 

TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA 

CƠ SỞ HÀNH CHÍNH  

NĂM 2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày       tháng 4  năm 2021 
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V/v khẩn trương triển khai thực 

hiện nhập phiếu điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021. 

 

 
               

                               Kính gửi: 
 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan Đảng cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành;  

- Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh 

(không tính Công an và Quân sự); 

- Các Tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh; 

- Trưởng ban Ban chỉ đạo các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 996/KH-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban chỉ đạo Điều 

tra cơ sở hành chính Trung ương về việc kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt 

động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của 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 Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-BCĐ ngày 05/3/2021 của Trưởng ban Ban chỉ 

đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Ninh Thuận 

về việc thành lập Tổ giám sát viên quản trị hệ thống phục vụ cuộc Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021; 

Xét đề nghị của Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021) tại Tờ trình số 996/TTr-SNV ngày 31/3/2021; theo 

đó, có 325 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh phải tiến hành triển khai 

thu thập thông tin phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đến ngày 29/3/2021: 

đã có 120 cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành khai báo nhưng chưa hoàn 

thành; 205 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa triển khai khai báo phiếu điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021. Việc chậm trễ triển khai việc thu nhập phiếu nêu trên đã 

ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

theo quy định (Theo danh sách đính kèm). 



Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 tỉnh Ninh Thuận có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương nhập phiếu thông tin 

điều tra. Thời gian hoàn thành nhập phiếu kết thúc vào ngày 20/4/2021.  

2. Những cơ quan, đơn vị, địa phương không đảm bảo thời gian nêu trên, Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Việc không hoàn thành nhiệm vụ nhập phiếu thông tin điều tra là căn cứ xác 

định cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành một nhiệm vụ được Ủy ban 

nhân dân tỉnh giao và không được xem xét đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh khen thưởng kết quả hoạt động năm 2021. 

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo chủ trì tổ chức 

kiểm tra, giám sát cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên tất cả các nội 

dung trong Phương án điều tra (theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 

26/11/2020 và Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ); qua 

đó, tập trung giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin, số lượng và chất lượng 

thông tin, phương thức cung cấp thông tin, việc lập bảng kê (danh sách nền) của 

các cơ sở hành chính; kiểm tra logic, số học, đơn vị tính, gán mã và các thủ tục 

hành chính; kiểm tra thực địa tại địa bàn, tại cơ sở thực hiện thu thập thông tin; 

Báo cáo kết quả kiểm tra về Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 25/4/2021./.  

 

               
Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- CT và PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT, Hào. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Tấn Cảnh 
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