
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỸ LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:           /UBND - NV Mỹ Lộc, ngày          tháng        năm 2023 
V/v cung cấp biểu mẫu báo cáo thu    

thập các chỉ tiêu thống kê về thanh    

niên huyện Mỹ Lộc năm 2023    
 
 

      Kính gửi: 
 

 - Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Lộc;  
 - Các cơ quan: Công an, Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân;  
 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;  
  - Các phòng: Giáo dục và Đào tạo; Kinh tế - Hạ tầng; Y tế; Lao động -    

Thương binh và Xã hội; Văn hóa - Thông tin; Tư pháp và Văn phòng 

HĐND-UBND huyện;  
 - Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc; BHXH huyện;  
 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 528/SNV-TĐKT ngày 10/3/2023 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về việc cung cấp biểu mẫu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh 

niên tỉnh Nam Định năm 2023. UBND huyện Mỹ Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện việc thu thập số liệu báo cáo theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc quy 

định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, như sau: 

1. Đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

Đề nghị triển khai thực hiện đầy đủ, chính xác nội dung báo cáo theo hướng 

dẫn của các phụ lục biểu mẫu, gồm: Phụ lục số 01- Danh mục biểu mẫu báo cáo; Phụ 

lục số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theo Thông tư số 

07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo 

cáo, bảo đảm đúng thời hạn quy định. Cụ thể: 

1.1.  Ban Tổ chức Huyện ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội 

huyện: mỗi đơn vị 02 biểu mẫu thống kê năm. Trong đó: 

-  Ban Tổ chức Huyện ủy: Báo cáo theo biểu mẫu có ký hiệu biểu 001 và 003: 

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Ban Tổ chức Trung ương, tại Phụ lục số 02 - Biểu 

mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 

15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

-  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện: Báo cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 001 

đến 002: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tại Phụ lục số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theo Thông tư số 

07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 



- Bảo hiểm xã hội huyện: Báo cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 001 đến 002: 

Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại Phụ lục số 02 - 

Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV 

ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

1.2. Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, 

phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng: mỗi đơn vị 03 biểu 

mẫu thống kê năm. Trong đó: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: Báo cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 001, 002 

và 004: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Phụ lục số 02 

- Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theoThông tư số 07/2020/TT-BNV 

ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

- Phòng Y tế huyện: Báo cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 003 đến 005: Biểu 

mẫu báo cáo áp dụng đối với Bộ Y tế, tại Phụ lục số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu 

mẫu báo cáo kèm theoThông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội 

vụ. 

- Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện: Báo 

cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 001 đến 003: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với 

Bộ Công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, tại Phụ lục 

số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theoThông tư số 07/2020/TT-

BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện: Báo cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 003 

đến 005: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Phụ lục 

số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theoThông tư số 07/2020/TT-

BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

1.3. Phòng Tư pháp; Phòng Văn hóa - Thông tin; Văn phòng HĐND - UBND 

huyện: mỗi đơn vị 01 biểu mẫu thống kê năm. Báo cáo theo biểu mẫu ký hiệu biểu 

001: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Văn phòng Quốc hội, tại Phụ lục số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo 

kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

1.4. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội: 10 biểu mẫu thống kê năm. Báo 

cáo theo biểu mẫu từ ký hiệu biểu 001 đến 010: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, tại Phụ lục số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu 

mẫu báo cáo kèm theoThông tư số 07/2020/TT-BNV ngày15/12/2020 của Bộ Nội 

vụ. 

1.5. Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc: 13 biểu mẫu, trong đó có 08 

biểu mẫu thống kê năm, 01 biểu mẫu thống kê 02 năm, 01 biểu mẫu thống kê 5 năm, 

02 biểu mẫu thống kê 10 năm và 01 biểu mẫu năm điều tra. Báo cáo theo biểu mẫu 

từ ký hiệu biểu 002 đến 014: Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với Tổng Cục Thống kê, 



tại Phụ lục số 02 - Biểu mẫu và giải thích biểu mẫu báo cáo kèm theoThông tư số 

07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ. 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp thực hiện việc thu thập số liệu báo 

cáo theo các biểu mẫu kèm theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của 

Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam. 

Báo cáo thống kê đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện gửi về 

UBND huyện Mỹ Lộc (qua phòng Nội vụ) bằng văn bản giấy và hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản trước ngày 21/3/2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc thu thập các biểu 

mẫu báo cáo, thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên năm 2023. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Sở Nội vụ thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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