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Kinh gửi:
- Ban Chi đạo Tông điều tra kinh tế và Điểu tra cơ sở  hành 
chinh các tinh, thành pho trực thuộc Trung ương;
- Sa Nội vụ các tinh, thảnh phò trực thuộc Trung irơnu.

Triển khai Thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tố chức điều Ira cơ sở hành chinh năm 2021 vả Quyết 
định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành Phương án Điều tra cơ sở hành chinh năm 2021, Ban Chi dạo Điỏu tra CƯ sở 
hành chính Trung ương hướng dẫn lììột so nội dung sau:

I. PHÂN CÔNG NHIỆM v ụ  TRONG BAN CHỈ ĐẠO TỎNG DIẺU 
TRA TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Tại Công văn sổ 4854/BCDTW-TTT ngày 29/7/2020 của Ban Chi đạo 
Tổng điểu tra kinh té Trung ương 2021 hưởng dần cỏng tác chuẩn bị Tổng điều 
ira kinh té và Dicu tra cơ sờ hãnh chính năm 2021, theo đỏ các tinh, thảnh phổ 
trực thuộc Trung ưcmg thảnh lập chung Ban chi đụo Tony điều tra kinh té và Đièu 
ira cơ sở hành chính năm 2021 các cấp.

Để ilìực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cua cả hai cuộc điều tra. Ban Chi 
đạo Điểu tra cư sở hành chinh Trung ưưng đề nghị Ban Chi đạo Tổng điều tra tại 
địa phương phân công rô ràng vai trò. tráclì nhiệm, nhiệm vụ trien khai thực hiện 
02 cuộc dieu tra nói trên, trong đỏ cuộc Điều tra cơ sơ hãnh chinh năm 2021 do 
đồng chi Phỏ trưởng ban Ban chi đạo các cấp lã Thù trương cơ quan Nội vụ phụ 
trách. Dồng thời, phân công rõ ràng các thành viên Tổ thường trực giủp việc Ban 
chi đạo các cap đói với từng cuộc đicu tra đê tô chức thực hiện, tránh trường hợp 
phân công chung chung, không rõ vai trò. trách nhiệm của tửng cơ quan, đơn vị.

II. HƯỚNG DẢN TUYÊN CHỌN GIẢM  SÁT VIÊN, QUẢN TRI HỆ 
THỐNG IMIỤC VỤ cuộc ĐIÊU TRA c ơ  SỜ HÀNH CHÍNH NÃM 2021

Ban Chi đạo Đièu tra cơ sở hành chinh Trung ương hưởng dần các Ban Chì 
đạo câp linh, câp huyện tuyên chọn giám sát viên, quản trị hộ thòng các cấp phục vụ 
cuộc Diêu tra CƯ sở hành chinh năm 2021 như sau:
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1. Tuyến chọn giám sát viên

Cuộc điều tra cơ sờ hành chinh gồm 3 cắp giảm sát: Giám sát vicn cẩp 
Tning ưưng. giám sát vién cấp tinh vả giám sát viên cấp huyện. Giám sảl viên 
các cấp là công chức ngảnh Nội vụ hoặc công chức, viên chức của các dưn vị 
được trưng tập cho cuộc điều tra.

Ban chi dạo cảc cắp chịu trách nhiệm tuyển chọn giảm sát vicn. s ổ  lượng 
giảm sát viên các cấp cần tuyên chon như sau:

- Giám sát viên cáp Trunu ương: Tủy tinh hinh thực tỏ để tuyên chọn, phân 
công giám sát viên;

- Giám sát vicn cầp tinh: Tuyển chọn tồi đa 05 giâm sát vicn cho 01 tinh;

- Giám sái viên cắp huyện cần tuyến như sau:

a) Dổi với các dịa phương thuộc các dò thị lớn (thảnh phò trực thuộc 
Trung ương):

-Giám sát cấp tinh: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 03 huyện.
- Giám sát cẩp huyện: tuyến chọn 01 giám sát viên/ 06 xà.
b) Dôi với các địa plurơng thuộc khu vực irung. du miền núi phia Bãc và 

khu vực Tây nguyên:
-Ciiám sát cắp linh: tuyên chọn 01 giảm sái viên/ 03 huyện.
- Giám sát cấp huyện: tuycn chọn 01 giám sát vicn/ 04 xã.
c) Đoi với các địa phương thuộc khu vực cỏn lại (đong bằng sôni* Mồng, 

Bắc Trung Bộ. Duyên hãi miền Trung, Đông Nam Bộ. đồng bằng sõng Cứu Long):
-Giám sát cẳp tinh: tuyên chọn 01 giám sát vicn/ 03 huyện.
-Giâm sát cắp huyện: tuyển chọn 01 giám sát viên/ 05 xã.

Nhiệm vụ của giám sál viên:

- Theo dõi kịp thời tiến độ thu thập thône tin tại địa bàn do người cung cắp 
thông tin cung cấp; đôn đốc người cung cấp thông tin thực hiện đúng tién độ thu 
thập thông tin theo quy định:

- Kicm soát logic, chất lượng thông tin do cơ sở cung cắp và liên hộ lại ncu 
cần xác minh, chinh sưa và cập nhật lại thòm» tin trên trang (hông tin điện tử cuộc 
điều tra;

- Ghi mà, chuyên đôi nlùmg chi ticu licn quan theo các bang mã quy định 
(đưn vị hành chinh, ngành kinh tẻ, sản phàm sân xuất...);

- Báo cáo Tò thường trực cẳp tinh/huyện những vẩn dề phát sinh trong quá 
trinh triẽn khai thu thập thông tin;



- Định kỷ báo cáo liến dộ và két qua công việc được phân công.

2. Tuyến chọn quân tr ị hộ thống

Quân trj hộ thong dược phân thành 3 cấp: Ọuãn trị hệ thong câp Trung 
ương, quân trị hộ thống cấp tinh vả quan trị hệ thống cấp huyện. Quan trị hệ 
ihoniz là công chức, vicn chức ngành Nội vụ hoặc các cơ quan, dơn vị trên địa 
bàn am hiểu về công nghệ thông tin được trưng tụp cho cuộc điểu tra.

Ban chi đạo các cấp chịu trách nhiệm tuvên chọn quản trị hộ thong. sổ  
lượng quản trị lìộ thống các cap cần tuycn chọn như sau:

- Quân trị hệ thắng cấp Trung ương: Thành lập tô quản trị hệ thong đật tại 
Bộ Nội vụ.

- Quản trị hệ thong cap tinh: Tuyên chọn 01 người/ 1 linh.

- Quản trị hệ thống cắp huyện: Tuyển chọn 01 người/I lìuyện.

Nhiệm vụ cúa quàn trị hệ thống:

- Đảm bảo ồn định, thường xuyên, líen tục hệ thống thu thập thòng tin của 
cuộc điều tra:

- Quản lý toàn bộ tài khoản sứ dụng cùa Tổ thường trực, giám sát vicn. 
người cung cấp thòng tin thuộc địa bàn được giao quán lý;

- Liên hộ với các cơ sơ hành chinh cung cap tài khoan (ten đăng nhập, mậl 
khâu) và hưởng dần nuưòi cung cấp thòng tin truy cập vảo trang thòng tin điện từ 
cuộc điều tra đế xcni hưởng dẫn khai thông tin và thực hiện khai thõng tin theo 
bâng hòi điện từ;

- Phân quyền cho các tài khoán sử dụng tren địa bàn quản lý;

- Cập nhật các thông tin liên quan đến cuộc điều tra: Vãn bân pháp lý liên 
quan, thỏm! báo nuhiộp vụ. danh sách dem vị diêu tra.

3. Kinh phi hỗ trọ* hoạt động của gỉảm sát viên, quàn trị hệ thống

Do Ban chi đạo cấp tinh, cấp huyện chi irong kinh phi lủ) trợ cho các Ban 
chi đạo. Mức chi theo hướng dần cùa Ban Chi đạo Điểu tra cơ sớ hành chinh 
Trung ương.

lian Chi đạo Diều tra cơ sở hành chính Trung ương đẻ nghị các Ban Chi 
đạo Tổng điều tra các tinh, thành phố irực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.

Mọi thông tin chi tiêt. xin vui lòng liên hộ:
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- Dổi với nội dunu Giám sát vicn và các vấn dè có liên quan đến cuộc Điều 
tra cơ sỡ hãnh chinh, đ/c Nguyễn Thị Phương Anh. Chuyên vicn Vụ Ke hoạch 
Tài chinh, Thư ký Tổ Ihưởng trực, số diệu thoại di động: 0984.555.787.

- Dổi với nội dung Quản trị hệ thong, Sử dụng Phần mềm Diều tra cơ sỡ 
hành chính năm 2021 và các vấn đồ liên quan đến ứng dụng CNTT, đ/c Dào Làm 
Tùng, Chuycn vicn chinh Vụ Ke hoạch Tải chinh, thành viên Tò thường trực, 
số điện thoại di dộng: 0904.771.268.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp cũa Quỷ cơ quan./

Nơi nhận:
- B ộ Innm g;
- T h ứ  tn iủ n g  N guyền T rọng  T hùa;
- C ảc d e  tlùuih viên Ban Chỉ tlpo T \v  (dè bict);

/*■*—

KT. TRƯỜNG BAN 
m i)  TRƯỜNG BAN

- Cốc d c  tliành viên Tỏ tliưùrig trụu (dê biết);
- 1  ỏ n g  cụ c  T h ố n g  kc (đc phoi hợp);
- Cục T hóng  kc các linh. T P  tiự c  ihuộc TU 
(dc phổi hợp);
- Vãn phòng  B ộ Nụi \ụ  (đỏ phối hụp);
• Lưu: V T .V ụ K IIT C

THỬ'TRƯỜNG B ộ  NỘI v ụ  
Nguyền Trọng Thừa



thành viên Ban C hi đạo Đ T C SH C  T ru n g ương và T ồ  IIIircmj» trực 
cuộc Diều tra c ơ  sờ  hành chính năm  2021

Công vãn sổ  209 /BNV-BCĐ ngày 15 thángOI mĩm 2021 cùa Bộ Nội vụ)

l. T hành viên Ban chi dạo T rung iramg
1. Bộ trường Bộ Nội vụ. Trường ban;
2. Ỏng Nguyen TrọnịỊ Thừa. Thứ tnrơim Bộ Nội vụ, Phỏ trưởng ban thirờnii trực;
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thúy, Vụ trưởng Vụ Kể hoạch -  Tài chinh, Bộ Nội 

vụ, ù y  viên tlnrừììg trực;
4. Ỏng Trần Đơn, Thượng tưởng, Thử trưởng Bộ Quốc phòng, ủ y  viên;
5. Óng Lương Tam Quang, Trung tướng, Thử inrởng Bộ Công an, Uy viên;
6. Ống Lè Vãn Thanh, Thử trưởng Bộ Lao động. Thirinig binh và Xà hội, ủ y  viên;
7. òni» Dồ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trường Bộ Tài chinh, ú y  viên;
8. Ỏng Nguyền Trung Tiến, Phó Tông cục trưởng Tông cục Thòng kê. ũộ  

Kê hoạch và Đâu tư. Uy viên;
9. Ông Đoàn Cường. Vụ tnrỡng Vụ Tiền lương, Uy viên;
10. Ò ns Trương Hãi Long. Vụ trưỡng Vụ Công chức -  V iên chức. Bộ Nội 

vụ. ủ y  viên:
I ỉ. Ông Phan Vân Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa pỉurơTìg, Bộ Nội 

vụ. Uy viên;
12. Ỏng Nguyền Văn Lượng, Quyền Vụ trường Vụ T ồ chức -  Biên chế, Bộ 

Nội vụ, Uy vicn;
13. Ỏng Vù Đăng Minh. Chánh văn phòng Bộ Nội vụ. ủ y  viên;
14. Ô ng Nguyền Thanh Binh. Giám đoc Truim tàm Thông tin. Bộ Nội vụ. 

Úy viên;
15. Ổng Nguyền Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kổ hoạch -  Tải chinh, Bộ 

Nội vụ. Úy viên kiêm Thư ký.
11. Thành viên cúa T ô thường trực giúp việc cho Ban chi dạo Trung inmj»
1. Bà Nguyen Thị Bich Thúy, Vụ trưởng Vụ Kê hoạch -  Tài chính, Bộ Nội vụ. 

Tố trưởng;
2. Ông Niiuyền Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Ke hoạch -  Tài chinh, Bộ 

Nội vụ, Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Trung Thành. Đại lá, Phỏ Cục trường Cục Ke hoạch vả Đau 

tư, Bộ Quốc phòng. Thành vicn;



4 . Õng Lê Minh Thảo, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ. Bộ Cóng 
an, Thành viên;

5. Òng Nguyễn Hữu Thưởng, Chuyên viên cao cấp. Vụ Cơ sờ  đãng, đảng 
vicn, Ban Tô chức Trung Ương. Thành viên;

6. Ong Lẻ N cự  Binh. Phỏ Viện tnrỡnq Viện Khoa học Lao động và Xã hội, 
Bộ Lao động -  Thương binh và Xà hội. Thành viên;

7. Bà Trần Thị Thái. Phó Chảnh Vãn phòng Bộ Nội vụ. Thành viên;
8. Ó nc Nguyễn Đình lỉùng, Chuyên viên chinh. Vụ Tò chức -  Biên chế, Bộ 

Nội vụ, Thành viên;
9. Ong Dỏ Tải Tuyên. Chuyên viên, Vụ Công chức Viên chức. Bộ Nội vụ. 

Thảnh viên;
10. Bà Nguyễn Thị Lộ Minh, Chuycn viên« Vụ Chinh quyên địa phương, Bộ 

Nội vụ, Thành viên;
11. Ông Nguyễn Văn Dương, Chuycn viên chinh, Vụ Kc hoạch -  Tài chinh, 

Thảnh viên;
12. Ỏng Hoàng Trung Thành. Chuyên viên chinh, Vụ Ke hoạch -  Tài chinh, 

Thành viên;
13. Ông Nguyền Thanh Bình, Phó Vụ trưởng, Vụ Kc hoạch Tài chinh. 

Thảnh viên;
14. Õng Niiuyền Vãn Tàn. Chuyên viên chinh. Vụ Kỏ hoạch -  Tài chinh, 

Thành viên;
15. Ỏng Đồ Hoàng Anh, Chuyên viên, Vụ Ke hoạch -  Tài chinh, Bộ Nội vụ, 

Thành viên;
16. Bà Nguyễn Thị Phương Anh. Chuycn viên, Vụ Ke hoạch -  Tài chinh, Bộ  

Nội vụ. Thảnh viên;
17. Bà Nguyễn Thị Thu Thúy, Chuycn viên, Vụ Kê hoạch -  Tài chinh, 

Thành viên;
18. Bà Dương I long Cúc, Chuyên viên. Vụ Kc hoạch Tài chính. Thành viên;
19. Bà Đoàn Bích Ngọc. Chuycn vicn. Vụ Kc hoạch Tài chinh. Thảnh vicn:
20. Ong Đào Lâm Tùng. Chuyên viên chinh. Vụ Kc hoạch -  Tài chính, Bộ 

Nội vụ. Thảnh viên.


