
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-NV 

 

Tam Dương, ngày       tháng 03  năm 2021 
V/v cung cấp thông tin để phục vụ 

điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

- Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy Tam 

Dương; 

- Các Tổ chức Chính trị - Xã hội cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị: Chi cục thống kê; Chi cục thi hành án 

dân sự; Kho bạc Nhà nước; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án 

nhân dân huyện. 

Thực hiện Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của 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 Nội vụ về việc điều chỉnh 

phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Văn bản số 325/SNV-TCBC 

ngày 18/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc cung cấp thông tin để 

phục vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) tổ chức triển 

khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát bổ sung đầy đủ thông tin của cơ quan, tổ chức mình; đồng 

thời bổ sung thông tin tổ chức hành chính trực thuộc có con dấu và tài khoản 

riêng (nếu có) theo mẫu gửi kèm.  

2. Bảng tổng hợp danh sách thông tin đơn vị hành chính đã được rà soát, 

bổ sung đầy đủ thông tin và gửi về phòng Nội vụ trước ngày 28/03/2021; đồng 

thời gửi file mềm qua địa chỉ email: noivu.tamduong@vinhphuc.gov.vn để tổng 

hợp, báo cáo. 

Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Văn Huấn - Phòng Nội vụ huyện 

Tam Dương; SĐT: 0987.750.869. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                
- BCĐ TĐT huyện (b/c); 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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