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CÔNG ĐIỆN 

Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

từ ngày 01/3/2021 đến 30/4/2021 trên toàn quốc 

 

 Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương điện: 

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

chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- 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 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, 

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 yêu cầu: 

 1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổ công tác Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của các Bộ, cơ quan Trung ương tiến hành 

triển khai thu thập thông tin của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm 

bảo đúng, đủ, chính xác, kịp thời theo Phương án và hướng dẫn thực hiện điều 

tra cơ sở hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính 

Trung ương. Trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo phòng chống dịch 

Covid theo đúng quy định. 

 2. Thời điểm thu thập thông tin điều tra: Bắt đầu từ ngày 01/3/2021 và kết 

thúc chậm nhất vào ngày 30/4/2021. 

 3. Trong quá trình thực hiện điều tra, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề 

nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tại địa 
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phương và Tổ công tác của các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo về Ban Chỉ đạo 

Điều tra cơ sở hành chính Trung ương để được kịp thời giải quyết, hướng dẫn và 

phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo TW (để biết); 
- Các đ/c thành viên Tổ thường trực (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 

TRƢỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  BỘ TRƢỞNG BỘ NỘI VỤ 

Lê Vĩnh Tân 
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