
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

 

Số: 1405 /UBND-TCNV 
 

V/v hướng dẫn thực hiện rà soát,  

nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Thọ, ngày 07 tháng 6  năm 2021 

 

 

        Kính gửi:  

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

hành chính huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, Thị trấn; 

- Thủ trưởng các cơ quan đóng trên địa bàn huyện; 

 
 

Thực hiện Văn bản số 959/SNV-XDCQ&TCBC ngày 03/5/2021 của Sở Nội 

vụ về việc hướng dẫn rà soát, nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 

2021, để việc nghiệm thu kết quả điều tra đảm bảo chất lượng và thời gian theo 

yêu cầu của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Tỉnh, UBND huyện đề nghị các 

đơn vị, địa phương phối hợp, tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Về yêu cầu thực hiện rà soát thông tin kê khai trên Phiếu điều tra cơ sở 

hành chính: 

Thực hiện rà soát 100% Phiếu điều tra cơ sở hành chính (sau đây gọi là 

Phiếu) đã kê khai trên địa bàn huyện để đảm bảo 100% thông tin được kê khai theo 

đúng hướng dẫn và trùng khớp với số liệu trên các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng. 

2. Phương pháp thực hiện rà soát thông tin kê khai trên Phiếu: 

- Yêu cầu các đơn vị cung cấp các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng sau đây để thực 

hiện rà soát, kiểm tra các thông tin trên Phiếu: 

+ Các báo cáo tài chính của năm 2020 ban hành theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán 

hành chính, sự nghiệp: Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01/BCTC), Báo cáo 

kết quả hoạt động (Mẫu số B02/BCTC), Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số 

B04/BCTC, Phần IV Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo 

cáo kết quả hoạt động), Báo cáo tài chính (Mẫu số B05/BCTC đối với các đơn vị 

hành chính áp dụng mẫu báo cáo đơn giản); 

+ Đối với đơn vị kế toán cấp xã áp dụng chế độ báo cáo theo Thông tư số 

70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ ngân sách 

và tài chính xã gồm các báo cáo: Báo cáo tài chính (Mẫu số B01-X), Bảng cân đối 

số phát sinh và các báo cáo có liên quan đến doanh thu, chi phí năm 2020; 

+ Đối với các đơn vị hành chính áp dụng chế độ kế toán đặc thù: Cung cấp 

các báo cáo năm 2020 tương tự như các báo cáo của đơn vị hành chính hạch toán 

theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC; 

+ Quyết định giao biên chế của cấp có thẩm quyền (từ năm 2015 đến 2020); 

+ Bảng lương tháng 1, tháng 12 năm 2020. 
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+ Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 (đối với các đơn 

vị có thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết). 

- Trên cơ sở đối chiếu số liệu theo các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng nêu trên và 

các văn bản hướng dẫn sau đây (đã cung cấp khi thực hiện kê khai Phiếu) để rà 

soát thông tin: 

+ Các Quyết định của Bộ Nội vụ: Số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ 

chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 về 

việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 88/QĐ-BNV 

ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh phương án điều tra cơ sở hành chính năm 

2021;  

+ Các Văn bản của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương: Số 

209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 về việc hướng dẫn triển khai cuộc điều tra cơ sở 

hành chính tại địa phương; số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 về việc hướng dẫn 

triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 739/BNV-BCĐ ngày 

01/3/2021 về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021; số 1646/BNV-BCĐ ngày 19/4/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung 

điều tra cơ sở hành chính năm 2021;  

+ Các Văn bản của Sở Nội vụ: Số 273/SNV-XDCQ&TCBC ngày 02/3/2021 

hướng dẫn thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 565/SNV-

XDCQ&TCBC ngày 07/4/2021 về việc đôn đốc thực hiện tổng điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021; số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 20/4/2021 về việc đôn đốc, 

hướng dẫn thực hiện tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Trường hợp Phiếu cần điều chỉnh, bổ sung thông tin, Giám sát viên cấp 

huyện hướng dẫn các đơn vị thực hiện quy trình “yêu cầu trả lại” Phiếu và báo 

Giám sát viên cấp tỉnh để thực hiện việc kê khai lại theo quy định. 

- Phương pháp đối chiếu, rà soát thông tin kê khai trên Phiếu: Thực hiện 

theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 Văn bản này. 

- Thời gian hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện Phiếu: Trước ngày 

22/6/2021.  (Lịch nghiệm thu cụ thể đối với từng đơn vị kèm theo). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, 

địa phương phản ánh về Cơ quan Tổ chức-Nội vụ (qua đồng chí Nguyễn Văn 

Đông, quản trị viên hệ thống cấp Huyện, số điện thoại: 0912.450.332 và các 

đồng chí giám sát viên cấp tỉnh theo Quyết định số 23/QĐ-SNV ngày 

23/02/2021 của Sở Nội vụ)./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Các PCT UBND huyện; 

- BCĐ Tổng ĐT kinh tế&CSHC huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- Lưu: VT, TCNV. 

TM. UBND HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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PHỤ LỤC 1 

Phương pháp đối chiếu, nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

 

TT 
Chỉ tiêu Phiếu thu thập 

thông tin 

Chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, hồ 

sơ có liên quan 

1 A1. Thông tin định danh 

- Phần III, Phụ lục I Giải thích, hướng dẫn cách 

ghi Phiếu thu thập thông tin CSHC, tổ chức 

CT-XH trong ĐTCSHC năm 2021 ban hành 

kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 

02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (sau đây 

gọi là Phần III, Phụ lục I QĐ88). 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ về việc đôn đốc, 

hướng dẫn thực hiện tổng điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021. 

2 
A2. Thông tin về lao động 

của đơn vị 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Bảng lương tháng 1, tháng 12/2020. 

- Quyết định, các văn bản giao biên chế từ năm 

2015 đến năm 2020. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 

3 
A3. Thông tin về tài sản của 

đơn vị 
 

3.1 
A3.1 Tài sản đầu kỳ - cuối 

kỳ 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số 

B01/BCTC theo Thông tư số 107/2017/TT-

BTC), Báo cáo tài chính (Mẫu số B01-X theo 

Thông tư số 70/2019/TT-BTC đối với đơn vị 

cấp xã). 

- Các báo cáo tài chính của đơn vị áp dụng chế 

độ kế toán đặc thù. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 

3.2 

A3.2 Chi phí đầu tư XDCB, 

mua sắm TSCĐ, nâng cấp, 

sửa chữa lớn 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Chỉ ghi chi phí đơn vị trực tiếp chi ra. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 

4 
A4 Thông tin về hoạt động 

của đơn vị 
 

4.1 
A4.1 Doanh thu, chi phí hoạt 

động của đơn vị năm 2020 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Báo cáo kết quả hoạt động (Mẫu số 

B02/BCTC), Thuyết minh báo cáo tài chính 

(Mẫu số B04/BCTC, Phần IV Thông tin bổ 

sung cho các khoản mục trình bày trong Báo 

cáo kết quả hoạt động), Báo cáo tài chính (Mẫu 

số B05/BCTC đối với các đơn vị hành chính áp 

dụng mẫu báo cáo đơn giản) (đối với đơn vị áp 



4 

 

  

dụng chế độ kế toán HCSN theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC). 

- Báo cáo tài chính (Mẫu số B01-X), Bảng cân 

đối số phát sinh và các báo cáo có liên quan đến 

doanh thu, chi phí năm 2020 (đối với đơn vị cấp 

xã). 

- Các báo cáo tài chính của đơn vị áp dụng chế 

độ kế toán đặc thù. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 

4.2 

A4.2 Thông tin về sản phẩm 

(vật chất và dịch vụ) của đơn 

vị trong năm 2020 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- 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. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 

5 

A5. Ứng dụng công nghệ 

thông tin và hoạt động đổi 

mới, sáng tạo của đơn vị 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 

6 
Phần B. Thông tin về địa 

điểm thuộc đơn vị 

- Phần III, Phụ lục I QĐ88. 

- Văn bản số 672/SNV-XDCQ&TCBC ngày 

20/4/2021 của Sở Nội vụ. 
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LỊCH NGHIỆM THU HỒ SƠ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1405 /UBND-TCNV ngày 07/6/2021 của UBND huyện) 

     
ST

T 
Danh sách cơ quan đơn vị Sáng Chiều 

Thời  

gian thẩm 

định 

1 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN 14/06/2021   7-8 giờ 

2 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐT HUYỆN ĐỨC THỌ 14/06/2021   8-9 giờ 

3 UBND XÃ TÂN HƯƠNG 14/06/2021   9-10 giờ 

4 UBND XÃ ĐỨC LẠNG   14/06/2021 14-15 giờ 

5 UBND XÃ ĐỨC ĐỒNG   14/06/2021 15-16 giờ 

6 CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC HỒNG ĐỨC   14/06/2021 16-17 giờ 

7 UBND THỊ TRẤN ĐỨC THỌ 15/06/2021   7-8 giờ 

8 UBND XÃ AN DŨNG 15/06/2021   8-9 giờ 

9 UBND XÃ TÂN DÂN 15/06/2021   9-10 giờ 

10 UBND XÃ HÒA LẠC 15/06/2021   10-11 giờ 

11 UBND XÃ LÂM TRUNG THỦY   15/06/2021 14-15 giờ 

12 UBND XÃ THANH BÌNH THỊNH    15/06/2021 15-16 giờ 

13 UBND XÃ BÙI LA NHÂN   15/06/2021 16-17 giờ 

14 UBND XÃ TÙNG ẢNH 17/06/2021   7-8 giờ 

15 UBND XÃ YÊN HỒ 17/06/2021   8-9 giờ 

16 UBND  XÃ LIÊN MINH 17/06/2021   9-10 giờ 

17 VP CẤP ỦY- CHÍNH QUYỀN HUYỆN 17/06/2021   10-11 giờ 

18 UBND XÃ TRƯỜNG SƠN   17/06/2021 14-15 giờ 

19 UBND XÃ TÙNG CHÂU   17/06/2021 15-16 giờ 

20 UBND XÃ QUANG VĨNH   17/06/2021 16-17 giờ 

21 CHI CỤC THI HÀNH ÁN HUYỆN ĐỨC THỌ 18/06/2021   7-8 giờ 

22 CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐỨC THỌ 18/06/2021   8-9 giờ 

23 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC THỌ 18/06/2021   9-10 giờ 

24 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ 18/06/2021   10-11 giờ 

25 ĐOÀN TNCSHCM HUYỆN ĐỨC THỌ   18/06/2021 14-15 giờ 

26 HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN ĐỨC THỌ   18/06/2021 15-16 giờ 

27 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ   18/06/2021 15-16 giờ 

28 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN ĐỨC THỌ   18/06/2021 16-17 giờ 

29 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN   18/06/2021 16-17 giờ 
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