
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 

Số:           /UBND-NV 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  Như Xuân, ngày        tháng 4 năm 2021 
  V/v Tổ chức thực hiện điều tra  

     cơ sở hành chính năm 2021 

 

 

                Kính gửi:  

                    - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra  

               cơ sở hành chính; 

                    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  

 

 Thực hiện Kế hoạch số số 63/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND 

huyện về điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện đã ban 

hành Hướng dân số 31/HD-UBND ngày 31/03/2021 về hướng dẫn điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021; cung cấp cho tỉnh danh sách các đơn vị thuộc đối tượng 

điều tra (danh sách nền) lên phần mềm điều tra. 

 Để hoàn thành việc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo đúng Kế 

hoạch của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện đã ban hành, Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc diện điều tra, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thu nhập thông tin (kê khai phiếu 

điều tra trên phần mềm) của đơn vị mình đảm bảo đúng, đủ, chính xác nội dung 

của phiếu kê khai và đúng thời gian quy định.  

2. Thời gian hoàn thành: Chậm nhất ngày 20/4/2021 

3. UBND huyện sẽ cung cấp địa chỉ, mật khẩu đăng nhập phần mềm để kê 

khai đến các đơn vị. 

Lưu ý: Sau ngày kết thúc kê khai, phần mềm sẽ tự động khóa. Vì vậy các 

cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định phải 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.  

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV.  

                                                              

                                                                                             

 

 

                                                                                      Trần Mạnh Long 
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