
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /TCTK-PPCĐ Hà Nội, ngày     tháng      năm 2022 

V/v thông báo mã số và tên đơn vị         

hành chính mới  
 

Kính gửi: 

 

 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 

mới, chia tách, nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/06/2021 đến ngày 30/4/2022; 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ/TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2004; 

Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số 

mới trong toàn quốc từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/4/2022 (chi tiết tại phụ lục 

kèm theo). 

Tổng cục Thống kê đề nghị Quý cơ quan cập nhật mã số đơn vị hành chính 

mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê. 

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất 

lượng thống kê, Tổng cục Thống kê. 

Điện thoại: (024) 73046666/8022, email: phuongphapchedo@gso.gov.vn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TC (để báo cáo); 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo); 

- Vụ TH&PBTTTK (để đăng trên website); 
- Lưu: VT, PPCĐ. 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
 

mailto:phuongphapchedo@gso.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-16T18:27:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hương<nthuongb@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2022-05-17T08:12:41+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2022-05-17T08:12:52+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2022-05-17T08:13:01+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2022-05-17T08:16:56+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Tổng cục Thống kê<tctk@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-05-17T13:58:58+0700


		2022-05-17T13:58:46+0700




