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 THÔNG BÁO  

Kết luận của Bộ trƣởng, Trƣởng ban Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính 

Trung ƣơng tại Hội nghị triển khai công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

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 và 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 chính năm 2021, ngày 12/01/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành 

chính Trung ương (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội nghị do Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ , Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì. Sau khi nghe Tổ thường 

trực giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi là Tổ thường trực) báo cáo và ý kiến 

phát biểu của một số thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo kết luận như sau: 

1. Về phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ 

đạo: Thực hiện theo Văn bản số 1342/BNV-BCĐ, 1343/BNV-BCĐ ngày 

17/3/2020 của Trưởng ban chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính TƯ phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ  đạo, thành viên Tổ thường trực Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021, đồng thời phân công bổ sung thành viên Ban chỉ đạo như sau: 

- Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, thành viên Ban chỉ 

đạo: Chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động điều tra; thực hiện 

các các nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban. 

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ, 

thành viên Ban chỉ đạo: Chịu trách nhiệm đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; thực hiện các các nhiệm vụ của 

thành viên Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban; thực hiện các các 

nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo theo sự phân công của Trưởng Ban.  

2. Để thực hiện tốt công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, trong 

thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:  

- Đề nghị các đồng chí thành viên của Ban Chỉ đạo tăng cường công tác 

phối hợp chỉ đạo, điều hành, giám sát các hoạt động của cuộc Điều tra cơ sở 
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hành chính năm 2021 theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo. 

- Đối với Bộ Nội vụ (Văn phòng Tổ thường trực): 

+ Văn phòng Tổ thường trực (Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ) rà soát 

Phương án, Phiếu điều tra đảm bảo không bỏ sót thông tin, để sau cuộc điều tra có 

nguồn số liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ và các cơ quan 

có liên quan. Đồng thời, hoàn thiện Phần mềm Điều tra cơ sở hành chính. 

+ Chuẩn bị các tài liệu phục vụ Điều tra, gồm: Tài liệu nghiệp vụ cho Ban 

chỉ đạo, giám sát viên, quản trị hệ thống các cấp; biểu mẫu sử dụng cho Điều tra. 

+ Hướng dẫn tuyển chọn giám sát viên và quản trị hệ thống các cấp. 

+ Phối hợp với Tổng cục Thống kê để tổ chức tập huấn chung các cấp 

theo Kế hoạch của Tổng cục Thống kê; Xây dựng hướng dẫn sử dụng kinh phí 

điều tra bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định hiện hành; Xây dựng Kế hoạch xử lý 

kết quả điều tra, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thu thập 

thông tin. 

- Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin 

phục vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.  

- Đối với Tổng cục Thống kê: 

+ Chủ trì tổ chức tập huấn điều tra chung cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh, các 

Bộ ngành, cơ quan Trung ương cùng với tập huấn Tổng điều tra kinh tế do Tổng 

cục Thống kê chủ trì. 

+ Đề nghị Tổng cục Thống kê sớm hoàn thiện danh sách và phần mềm 

báo cáo rà soát Cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp để Bộ Nội vụ triển khai 

thực hiện, đảm bảo thời gian tiến hành điều tra chính thức theo đúng kế hoạch. 

+ Thống nhất công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng kinh phí cho 

cuộc điều tra. 

+ Phối hợp tổ chức giám sát điều tra CSHC ở cấp Trung ương. 

+ Chia sẻ dữ liệu kết quả điều tra đơn vị sự nghiệp, tôn giáo, hội với Bộ 

Nội vụ. 

- Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 

+ Tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện Phương án điều tra theo 

Phương án của Ban chỉ đạo TƯ. 

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ hoàn thiện dự toán. 
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+ Tiếp nhận chuyển giao phần mềm điều tra, phối hợp tổ chức tập huấn, 

tiến hành thu thập thông tin các đơn vị hành chính trực thuộc. 

- Đối với Các Bộ, ngành Trung ương: 

Chỉ đạo Tổ công tác thực hiện thu thập thông tin của các đơn vị hành 

chính trực thuộc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

- Đối với Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

+ Phân công nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính trong Ban Chỉ đạo và Tổ 

thường trực giúp việc Ban chỉ đạo cấp tỉnh rõ ràng, tránh chồng chéo hoặc bỏ 

sót nội dung điều tra. 

+ Chỉ đạo tổ chức tập huấn các cấp, thực hiện thu thập thông tin của các 

đơn vị hành chính trên địa bàn theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

+ Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo Phương án điều tra đã được ban 

hành. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực rút kinh nghiệm tham gia 

đầy đủ, có trách nhiệm các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực. Thủ 

trưởng các đơn vị có công chức tham gia Tổ thường trực chấn chỉnh, tạo điều 

kiện để các thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ thường trực.  

Thừa lệnh Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính 

Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn 

vị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Nguyễn Trọng Thừa (để b/c);  

- Các đ/c thành viên Ban chỉ đạo TW; 

- Các đ/c thành viên Tổ thường trực; 

- Tổng cục Thống kê (để phối hợp); 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Nội vụ tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Bộ, ngành Trung ương; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- Văn phòng Bộ Nội vụ; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, Vụ KHTC 

TL. BỘ TRƢỞNG 

VỤ TRƢỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY VIÊN THƢỜNG TRỰC  

BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA CƠ SỞ  

HÀNH CHÍNH TRUNG ƢƠNG 

Nguyễn Thị Bích Thủy 
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