
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU 

TRA KINH TẾ NĂM 2021 

 
Số:         /BCĐTĐTKT 

V/v tổ chức thu thập thông tin Điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021 trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 

  

          Kính gửi:  

- Văn phòng Thành ủy; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã; 

- Hạt kiểm lâm thành phố; 

- Tòa án nhân dân thành phố; Viện kiểm sát nhân dân thành phố; 

- Chi cục thống kê thành phố; Chi cục thuế thành phố; 

- Chi cục kiểm tra sau thông quan thành phố; Chi cục thi hành án 

dân sự thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021;  

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban Chỉ đạo  

Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Hướng dẫn số 341/SNV-VP ngày 31/3/2021 của Sở 

Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Để bảo đảm các công việc được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, Ban Chỉ 

đạo Tổng điểu tra kinh tế năm 2021 thành phố Lạng Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị thực hiện nhập liệu thông tin điều tra, cụ thể như sau: 

1. Tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính đối với các 

cơ quan, đơn vị sau:  

Các đơn vị thuộc phạm vi điều tra cơ sở hành chính của Ban chỉ đạo cấp huyện 

gồm 33 cơ quan, đơn vị: 

(Có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2 đính kèm Công văn này). 

2. Cách thức nhập liệu vào Phần mềm cung cấp thông tin  

Bước 1: Mỗi cơ quan, đơn vị được điều tra cử 01 cá nhân là cán bộ đầu mối, 

phụ trách tài khoản của đơn vị mình để thực hiện đăng nhập và cung cấp thông tin. 

Bước 2: Cán bộ đầu mối thực hiện đăng nhập: 

- Địa chỉ truy cập: https://hc2021.moha.gov.vn 

- Tài khoản truy cập:  

+ Tên tài khoản: Theo Phụ lục 2 đính kèm Công văn này; 
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+ Mật khẩu: Liên hệ Quản trị viên để được cấp mật khẩu. 

(Thông tin Quản trị viên: Trịnh Thị Phương Thảo, Chuyên viên Phòng Nội 

vụ. Điện thoại: 0966344988) 

Bước 3: Thực hiện đổi mật khẩu ngay lần đăng nhập đầu tiên. 

Bước 4: Sau khi cán bộ đầu mối thực hiện đổi mật khẩu xong, sẽ thực hiện 

cung cấp thông tin trên Web-form với các nội dung cụ thể theo Phiếu thu thập 

thông tin về đơn vị hành chính (mẫu 1/HC-TB) với Hướng dẫn Tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV, hướng dẫn cụ thể cách ghi phiếu thập 

thông tin cơ sở hành chính. 

Cán bộ đầu mối có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, bảo mật thông tin, tài 

khoản đã được cung cấp và địa chỉ đăng nhập vào tài khoản của đơn vị mình, 

không tự ý đăng nhập vào tài khoản của đơn vị khác. 

Gửi kèm Công văn này là: 

-  Phiếu 1/HC-TB – Phiếu Hành chính (thể hiện những thông tin cần cung 

cấp trên Web-form); 

- Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 

02/02/2021 của Bộ Nội vụ); 

- Phụ lục 2: Danh sách các đơn vị thuộc diện điều tra và Tên tài khoản 

đăng nhập của từng đơn vị. 

3. Một số nghiệp vụ cụ thể trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

a) Đối với Quản trị hệ thống: 

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản quản trị, danh sách tài khoản các đơn vị 

hành chính trên địa bàn quản lý từ Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Sở Nội vụ); 

- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đối tượng là Giám 

sát viên và các đơn vị hành chính trên địa bàn quản lý; thành viên Ban Chỉ đạo, 

thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo trong trường hợp nếu cần thiết; 

- Hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng tài khoản 

quản lý; 

- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ, tiếp nhận thông tin sự cố phần mềm 

và kịp thời báo cho Quản trị hệ thống cấp tỉnh. 

b) Đối với Giám sát viên:  

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ từ Quản trị hệ thống; 

- Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các đơn vị hành 

chính trên địa bàn được giao; 

- Kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin 

của các đơn vị hành chính được phân công; 

- Tiếp nhận những phản ánh và xử lý các thông tin trực tiếp từ đơn vị điều 

tra đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố và Giám sát viên cấp tỉnh những nội 
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dung phản ánh của đơn vị điều tra; 

- Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính 

thuộc địa bàn được phân công giám sát. 

Ngoài ra, Quản trị hệ thống và Giám sát viên thực hiện các nhiệm vụ theo 

hướng dẫn tại văn bản số 36/BCĐ ngày 22/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh, thực 

hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định trưng tập của Trưởng Ban Chỉ đạo 

thành phố và giám sát tại các địa bàn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phân 

công của Ban Chỉ đạo thành phố. 

c) Đối với các đơn vị hành chính:  

- Các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi điều tra cơ sở hành chính của thành 

phố thực hiện tiếp nhận và quản lý tài khoản từ Quản trị hệ thống thành phố; 

- Kê khai, hoàn thiện và gửi Phiếu thu thập thông tin của đơn vị; 

- Liên hệ với Giám sát viên, Quản trị hệ thống trực tiếp được phân công 

phụ trách địa bàn và các cơ quan, đơn vị: 

+ Để được giải đáp thắc mắc về nghiệp vụ và phần mềm; 

+ Khi phát hiện sự cố phần mềm. 

(Thông tin chi tiết về Giám sát viên và Quản trị hệ thống theo Phụ lục 3 đính kèm) 

4. Thời gian cung cấp thông tin 

Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi điều tra khẩn trương thực hiện việc cung 

cấp thông tin điều tra theo hướng dẫn kể từ ngày 05/4/2021 đến hết ngày 15/4/2021.  

Hệ thống Phần mềm điều tra thông tin có hiển thị thời gian đếm ngược, 

do đó các cơ quan, đơn vị lưu ý phải hoàn thành việc điền Phiếu điều tra chậm 

nhất 24h00 ngày 15/4/2021. 

Ban Chỉ đạo Tổng điểu tra kinh tế năm 2021 thành phố Lạng Sơn đề nghị 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (B/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- BCĐ TĐTKT TP; 

- GSV, QTHT TP (Theo QĐ 823); 

- Các cơ quan, đơn vị theo PL2; 

- Trang TTĐT TPLS; 

- Lưu: VT; 

 

 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nông Bích Diệp 
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