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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra của  
cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

 

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

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

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021; 

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban hành Kế hoạch kiểm 

tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Theo dõi, kiểm tra tình hình thu thập thông tin tại các địa phương, Bộ, 

cơ quan Trung ương. 

2. Kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của các địa phương, Bộ, cơ quan 

Trung ương trong quá trình thu thập thông tin nhằm đảm bảo chất lượng và tiến 

độ thu thập thông tin của địa phương, Bộ, cơ quan Trung ương nói riêng và toàn 

quốc nói chung. 

3. Tổ chức kiểm tra đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, phản ánh đúng 

thực trạng. 

II. HÌNH THỨC THỰC HIỆN THEO DÕI, KIỂM TRA 

1.  Hình thức kiểm tra, theo dõi tình hình thu thập thông tin Điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021:  

a) Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên 

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương Bộ thực hiện công tác 

giám sát, theo dõi tiến độ thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
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tại các địa phương, Bộ, cơ quan Trung ương thông qua Phần mềm Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 và thông qua đội ngũ Giám sát viên Trung ương. 

b) Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra thực tế tại một số địa phương, 

Bộ, cơ quan Trung ương dự kiến như sau:  

- Khối Bộ, cơ quan Trung ương: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ Tài chính. 

- Địa phương: 

+ Miền Bắc (dự kiến 02 đoàn): Tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Giang, tỉnh Ninh 

Bình, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An. 

+ Miền Trung (dự kiến 02 đoàn): Tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, 

thành phố Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai. 

+ Miền Nam (dự kiến 02 đoàn): Tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Trà 

Vinh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai. 

(Trong quá trình kiểm tra giám sát thông qua Phần mềm Điều tra cơ sở 

hành chính và báo cáo của đội ngũ Giám sát viên Trung ương, có thể thay đổi địa 

phương và Bộ, cơ quan Trung ương để phù hợp với tình hình thực tế triển khai). 

c) Kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức triển khai thực hiện Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 tại Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

d) Kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với Bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh thành 

phố trực thuộc Trung ương có dấu hiệu bất thường trong tổ chức Điều tra cơ sở 

hành chính. 

2.  Nội dung kiểm tra: 

 - Kiểm tra tình hình thực hiện thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính 

tại địa phương, Bộ, cơ quan Trung ương. 

 - Đánh giá thuận lợi, khó khăn tác động tới công tác thu thập thông tin tại 

địa phương, Bộ, cơ quan Trung ương. 

 - Giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong việc 

thực hiện thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

3. Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ 

sở hành chính Trung ương (BCĐ TW) năm 2021: 

-  Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban 

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, trưởng đoàn. 
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-  Các đồng chí lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ là thành viên 

Ban Chỉ đạo TƯ, phó trưởng đoàn. 

-  Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo TƯ. 

-  Các đồng chí Giám sát viên Trung ương. 

-  Đại diện Tổng cục Thống kê: Căn cứ đặc điểm cụ thể của đơn vị đến 

kiểm tra để mời tham gia. 

4.  Thời gian thực hiện kiểm tra 

- Thời gian kiểm tra, giám sát tại địa phương sẽ tập trung trong thời gian 

thu thập thông tin của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, cụ thể trong 

tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2021. 

- Thời gian cụ thể Đoàn kiểm tra liên hệ trực tiếp với cơ quan, đơn vị. 

5. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn kinh phí phục vụ cuộc Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Nội vụ 

- Chủ trì và làm đầu mối thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra 

các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Báo cáo Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 kết quả kiểm 

tra, giám sát, thanh tra tại các địa phương, cơ quan. 

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ 

 Cử công chức là Giám sát viên Trung ương tham gia các đoàn kiểm tra, 

giám sát. 

3. Văn phòng Bộ Nội vụ 

Đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. 

4. Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

Phối hợp với Đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra các nội dung sau để buổi 

làm việc đạt kết quả tốt: 

- Bố trí địa điểm phục vụ cuộc kiểm tra. 

-  Mời các cơ quan, đơn vị (Thủ trưởng và chuyên viên) liên quan trực tiếp 

tới cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 dự buổi làm việc. 
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- Báo cáo tình hình triển khai thu thập thông tin Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 tại địa phương, Bộ, cơ quan trung ương./. 

 
Nơi nhận:  
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;  
- Thành viên Ban Chỉ đạo TW; 
- Thành viên Tổ thường trực; 

- Giám sát viên TW; 

- Bộ, cơ quan Trung ương; 

- Các Ban Đảng; 

- Ban Tổ chức Trung ương; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục Thống kê (để phối hợp); 
- Văn phòng Bộ Nội vụ (để phối hợp); 
- Lưu: VT, Vụ KHTC 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

Nguyễn Trọng Thừa 
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