BỘ NỘI VỤ
BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ
HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 793 /BNV-BCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021

V/v hướng dẫn một số vướng mắc trong
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Kính gửi:
- 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.
Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (BCĐ TW) nhận được
một số văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành
chính năm 2021 của một số địa phương và qua đường dây nóng về việc hướng
dẫn một số vướng mắc trong quá trình thực hiện điều tra cơ sở hành chính
(ĐTCSHC), BCĐ TW hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Về đối tượng, đơn vị điều tra
- Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Mục II, Phương án ĐTCSHC năm
2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ.
Đối với một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có con dấu sử dụng
riêng nhưng không có tài khoản riêng thì cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm
hạch toán kế toán, đơn vị đó có trách nhiệm kê khai Phiếu cung cấp thông tin. Các
đơn vị còn lại coi như đơn vị phụ thuộc và kê khai vào Phần B. Thông tin về địa
điểm (cơ sở) thuộc đơn vị.
Ví dụ: Các Ban thuộc khối Đảng (Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội
chính Tỉnh ủy...) có con dấu riêng nhưng tài khoản do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý
thì Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm kê khai toàn bộ. Đơn vị hành chính trong
trường hợp này xác định là 1 đơn vị (Tỉnh ủy) do Văn phòng Tỉnh ủy đại diện.
Tương tự, trường hợp các Ban, Chi cục thuộc Sở nếu Chi cục có con dấu
nhưng không có tài khoản riêng (Chi cục hạch toán phụ thuộc vào Sở (hình thức
hạch toán ghi sổ/báo sổ)) thì Sở có trách nhiệm kê khai và xác định 1 đơn vị hành
chính là Sở và xác định chi cục thuộc Sở là một cơ sở của Sở. Trong trường hợp
Chi Cục thuộc Sở có con dấu và tài khoản riêng thì lúc này xác định Chi cục là
một đơn vị được lập danh sách và điều tra.

2

- Riêng Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra Sở mặc dù có con dấu,
có thể có tài khoản nhưng không xác định là đơn vị hành chính trong danh sách
rà soát và kê khai thông tin.
2. Về ghi thông tin trên Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính
(Phiếu 1/HC-TB)
- Lao động kiêm nhiệm (tại mục A2.2.2): Chỉ phản ánh ở mục này số lao
động từ cơ quan, đơn vị khác đang kiêm nhiệm tại cơ quan, đơn vị cung cấp thông
tin. Không phản ánh vào mục này số lao động trong cùng một cơ quan, đơn vị
kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm khác nhau.
- Nội dung tinh giản biên chế tại mục A2.4: Đơn vị cung cấp thông tin ghi
tổng số biên chế được giao, tổng số biên chế thực hiện trong cả giai đoạn (các
năm từ 2015-2020 cộng số học với nhau). Trên cơ sở số liệu đó, BCĐ TW sẽ tính
toán các chỉ tiêu sau đó cho phù hợp.
- Đối với nội dung thu thập thông tin về tài sản của đơn vị là đất (Mục A3.3,
Phiếu 1/HC-TB), nếu các cơ quan đơn vị không có trụ sở riêng, không hạch toán
trên sổ kế toán thì không phải kê khai mục này (các nội dung khác vẫn kê khai
bình thường). Đơn vị nào chịu trách nhiệm hạch toán trên sổ kế toán thì đơn vị đó
kê khai. Ví dụ: Các cơ quan, đơn vị như UBND huyện, Huyện ủy làm việc trong
cùng tòa nhà, nếu tài sản giao Văn phòng UBND Huyện theo dõi, hạch toán thì
Văn phòng UBND Huyện kê khai Mục A3.3, Huyện ủy không kê khai mục này.
- Tại mục A4.2 Thông tin về sản phẩm (vật chất và dịch vụ) của đơn vị
trong năm 2020: Mục này kê khai thông tin về sản phẩm theo Hệ thống ngành sản
phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018
của Thủ tướng Chính phủ.
Ví dụ đối với đơn vị cụ thể là Ban Tổ chức Trung ương: Trên phần mềm
Phiếu 1/HC-TB sau khi trả lời “Không” tại mục A1.8, sẽ chuyển tiếp trả lời câu
hỏi tại mục A4.2, người cung cấp thông tin sẽ kích vào cột A để tìm kiếm mã sản
phẩm, gõ: “Dịch vụ của Đảng cộng sản”, trên khung tìm kiếm hiện lên mã của sản
phẩm này là “84111”, người cung cấp thông tin ấn chọn, mã sản phẩm sẽ hiện lên
cột B Mã sản phẩm (VCPA cấp 5) là 84111.
3. Về xác định đơn vị hành chính trong các trường hợp sáp nhập
Tại Khoản 1, Mục VI, Phương án ĐTCSHC năm 2021 ban hành kèm theo
Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy
định “Thực hiện điều tra toàn bộ đối với đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã
hội có tại thời điểm ngày 31/12/2020”. Tuy nhiên, trong năm 2020 và từ tháng
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01/2021 đến thời điểm thu thập thông tin (01/3/2021) đã có nhiều cơ quan, đơn vị
thực hiện sáp nhập. Đối với trường hợp này xử lý như sau:
- Không tiến hành rà soát đối với những đơn vị đã tiến hành sáp nhập trong
năm 2020 và từ 01/01/2021 đến 28/02/2021, chỉ tiến hành rà soát 01 đơn vị đầu
mối mới (nhận sáp nhập) và ghi vào danh sách rà soát thời điểm 31/12/2020.
- Đơn vị đầu mối mới (nhận sáp nhập) chịu trách nhiệm cung cấp thông tin
đến thời điểm 31/12/2020 bao gồm số hợp cộng của những đơn vị sáp nhập vào.
Ví dụ: Chi cục Thống kê huyện A sáp nhập với Chi cục Thống kê huyện B,
tên mới là Chi cục Thống kê khu vực AB, trụ sở chính đặt tại huyện A thì thực hiện
như sau:
+ Trên Bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức CT-XH có đến ngày 31/12/2020
(Mẫu số: 03.1-BK/TĐTKT-DSTW, 03.2-BK/TĐTKT-DSĐP) chỉ ghi Chi cục
Thống kê khu vực AB tại danh sách rà soát của huyện A, không ghi Chi cục Thống
kê huyện A, Chi cục Thống kê huyện B.
+ Căn cứ Bảng kê đơn vị hành chính, tổ chức CT-XH, quản trị hệ thống
huyện A chỉ cấp tài khoản cho Chi cục Thống kê khu vực AB.
+ Chi cục Thống kê khu vực AB chịu trách nhiệm cung cấp thông tin trên
Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2020 (Phiếu 1/HC-TB) bao gồm
số liệu tại thời điểm 31/12/2020 của 02 Chi cục A và B hợp cộng vào.
4. Về kinh phí thực hiện
Thực hiện theo Công văn số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ
đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều
tra cơ sở hành chính năm 2021(Công văn 641/BNV-BCĐ). Nội dung hỗ trợ kinh
phí bao gồm:
- Tổ chức hội nghị tập huấn cấp tỉnh, huyện;
- In ấn sổ tay hướng dẫn (tài liệu hướng dẫn điều tra CSHC);
- Văn phòng phẩm, photo tài liệu phục vụ công tác chỉ đạo của BCĐ cấp tỉnh;
- Tiền công tác phí thanh tra, kiểm tra, giám sát; chi cho quản trị hệ thống
các cấp tại địa phương; chi rà soát, lập danh sách nền;
- Hỗ trợ tiền phương tiện phục vụ đi kiểm tra, giám sát.
Ban Chỉ đạo cấp Tỉnh (BCĐ Tỉnh), Tổ công tác các Bộ, cơ quan Trung
ương cung cấp thông tin đơn vị chủ trì ký hợp đồng với BCĐ TW theo hướng dẫn
tại Công văn 641/BNV-BCĐ gồm những nội dung sau:
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- Tên cơ quan, đơn vị: …………………………………………………
- Địa chỉ:.............................................................................................
- Người đại diện:................................ Chức vụ: .................................
- Điện thoại:.......................................... Fax:........................................
- Số tài khoản: ................ tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)............
5. Một số nội dung khác
a) Triển khai phần mềm rà soát bảng kê đơn vị hành chính và phần mềm
cung cấp thông tin điều tra cơ sở hành chính
Để bảo đảm các công việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, BCĐ
Tỉnh lưu ý chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn Tại Công văn 641/BNVBCĐ. Cụ thể, sau khi tiến hành thực hiện rà soát, lập bảng kê đơn vị hành chính,
BCĐ Tỉnh chịu trách nhiệm xác nhận, nghiệm thu kết quả rà soát, gửi về các Ban
Chỉ đạo Trung ương để báo cáo và làm cơ sở triển khai bước tiếp theo là tạo tài
khoản cho các đối tượng có liên quan trên phần mềm cung cấp thông tin CSHC tại
địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn.
Trong trường hợp BCĐ Tỉnh (Sở Nội vụ) chủ động rà soát được danh sách đơn
vị hành chính đến tất cả các cấp thì không cần phân cấp cho cấp huyện thực hiện.
b) Về tuyển chọn giám sát viên, quản trị hệ thống
Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban Chỉ đạo điều tra cơ
sở hành chính Trung ương có hướng dẫn về định mức tuyển chọn giám sát viên và
quản trị hệ thống để làm cơ sở định hướng cho các Ban Chỉ đạo các cấp tuyển chọn
và làm định mức lập dự toán kinh phí. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương,
BCĐ Tỉnh quyết định tuyển chọn mức cao hơn hoặc thấp hơn so với hướng dẫn,
phân công địa bàn phù hợp cho giám sát viên.
c) Về tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cấp
- Ban Chỉ đạo điều tra các cấp sử dụng Tài liệu hướng dẫn Điều tra CSHC
tại địa chỉ https://hc2021.moha.gov.vn làm tài liệu hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ
cho các đối tượng có liên quan.
- BCĐ Tỉnh, Huyện chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ
quản trị hệ thống, giám sát viên các cấp. Đối với người cung cấp thông tin, đội
ngũ giám sát viên được phân công có trách nhiệm hướng dẫn. Trên phần mềm
cung cấp thông tin đã có hướng dẫn chi tiết tại Phiếu 1/HC-TB và có các videoclip
hướng dẫn cụ thể để người cung cấp thông tin có thể thực hiện được các thao tác
trên phần mềm. Trong trường hợp cần thiết phải tổ chức tập huấn cho người cung
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cấp thông tin thì do BCĐ Tỉnh quyết định.
d) Đối với các nhiệm vụ, nội dung tăng thêm do BCĐ Tỉnh quyết định, đề
nghị BCĐ Tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền của Tỉnh đề nghị ngân sách địa phương
hỗ trợ để tổ chức thực hiện thành công cuộc Điều tra.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;
- Các đ/c thành viên Ban Chỉ đạo TW (để biết);
- Các đ/c thành viên Tổ thường trực (để biết)
- Các Giám sát viên TW (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

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Nguyễn Trọng Thừa

