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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Đắk Lắk, ngày     tháng    năm 2021 

 
BẢNG PHÂN CÔNG 

NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ THƯỜNG TRỰC VÀ GIÁM SÁT 

VIÊN THAM GIA TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ 

HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021; Quyết định số 85/ QĐ-

BCĐ ngày 15/9/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều 

tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021 về việc thành lập Tổ Thường 

trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk 

Lắk năm 2021 (viết tắt là: Tổ Thường trực). 

Để mỗi thành viên trong Tổ Thường trực chủ động nắm bắt công việc 

và phát huy vai trò trách nhiệm được giao trong thời gian diễn ra cuộc Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021. 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh 

Đắk Lắk năm 2021 phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tổ 

Thường trực và giám sát viên, cụ thể như sau:   

I. Phân công công việc  

1. Ông Nguyễn Quang Phước, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, thành 

viên BCĐ, Tổ trưởng Tổ Thường trực:  

- Chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo tỉnh (viết tắt là: BCĐ) trong việc 

điều hành, phân công, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các thành viên trong tổ 

Thường trực thực hiện công việc được giao theo kế hoạch.  

- Chủ động trao đổi với với BCĐ và Tổ Thường trực Trung ương các 

vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác TĐT, triển khai kịp thời các thông 

báo nghiệp vụ của BCĐ Trung ương đến các thành viên BCĐ và tổ Thường 

trực cấp tỉnh, BCĐ các huyện, thị xã, thành phố. 
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-  Kiểm tra các văn bản, báo cáo của Tổ Thường trực trước khi trình 

Ban Chỉ đạo tỉnh ký duyệt gửi BCĐ Trung ương và BCĐ các huyện, thị xã, 

thành phố.  

-  Chủ trì cuộc họp Tổ Thường trực khi cần thiết trong thời gian thực 

hiện cuộc Tổng điều tra.  

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, 

theo kế hoạch phân công cụ thể của BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra. 

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Tổng điều 

tra. 

2. Ông Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ 

Thường trực: Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, phản ánh 

tình hình về tiến độ và chất lượng cuộc Điều tra cơ sở hành chính theo 

phương án và Kế hoạch đã ban hành. 

- Thay Tổ trưởng điều hành Tổ Thường trực khi Tổ trưởng đi vắng 

hoặc được Tổ trưởng ủy quyền. 

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác Điều tra cơ sở hành 

chính, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo tỉnh; thực hiện báo cáo 

theo yêu cầu của BCĐ Trung ương và BCĐ tỉnh. 

- Tham gia lập và phân bổ dự toán kinh phí điều tra cơ sở hành chính. 

- Chủ động trao đổi với với BCĐ và Tổ Thường trực Trung ương các 

vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác điều tra cơ sở hành chính, triển khai 

kịp thời các thông báo nghiệp vụ của BCĐ Trung ương đến các thành viên 

BCĐ và Tổ Thường trực cấp tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch Tổng điều tra và 

Điều tra cơ sở hành chính của các địa phương cấp huyện để báo cáo BCĐ tỉnh 

và BCĐ Trung ương theo quy định. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị điều tra tại cơ sở theo Phương án và theo Kế hoạch. 

- Theo dõi và kịp thời thông báo nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính 

gửi các đơn vị cá nhân có liên quan. 
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- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu điều tra cơ sở hành chính theo 

hướng dẫn của BCĐ TW. Tham gia tổng hợp số liệu báo cáo và quản lý dữ 

liệu điều tra cơ sở hành chính. 

- Báo cáo tổng kết điều tra cơ sở hành chính. 

- Phối hợp, đề xuất, theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng Tổng điều tra và điều tra cơ sở hành chính. 

3. Ông Võ Trường Sơn, Trưởng  phòng Thu thập thông tin Thống kê, 

Tổ phó Tổ Thường trực: 

- Thay Tổ trưởng điều hành Tổ Thường trực khi Tổ trưởng đi vắng 

hoặc được Tổ trưởng ủy quyền. 

- Soạn thảo các văn bản liên quan công tác chỉ đạo, điều hành của Ban 

chỉ đạo tỉnh; thực hiện báo cáo theo yêu cầu của BCĐ Trung ương và BCĐ 

tỉnh. 

- Lập kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra. 

- Lập kế hoạch tập huấn các lớp nghiệp vụ. Tham gia tập huấn và 

hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Lập và phân bổ dự toán kinh phí Tổng điều tra. 

- Phối hợp Trưởng phòng TCHC làm công tác hậu cần cuộc Tổng điều 

tra (cơ sở vật chất, tài chính,...). 

- Chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp những thắc 

mắc liên quan đến nghiệp vụ Tổng điều tra. Thường xuyên trao đổi với với Tổ 

Thường trực Trung ương các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ Tổng điều tra để 

thông báo kịp thời đến các thành viên tổ Thường trực của tỉnh, Ban chỉ đạo và 

Tổ Thường trực các huyện, thị xã, thành phố. 

 - Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch Tổng điều tra của 

các địa phương để báo cáo BCĐ tỉnh và BCĐ Trung ương theo quy định. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Theo dõi và kịp thời thông báo nghiệp vụ Tổng điều tra gửi các đơn vị 

cá nhân có liên quan. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. Tham gia tổng hợp số liệu báo cáo và quản lý dữ liệu Tổng 

điều tra. 
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- Báo cáo tổng kết Tổng điều tra. 

- Chủ trì viết  báo cáo phân tích kết quả điều tra và  phát hành ấn phẩm 

Tổng điều tra. 

- Phối hợp, đề xuất, theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện 

công tác thi đua, khen thưởng Tổng điều tra. 

4. Ông Nguyễn Xuân Tú, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, thành 

viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh 

tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và 

điều tra cơ sở hành chính tại huyện Krông Bông, Huyện Lắk và Phường Tân 

Hòa của TP.BMT. 

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra.  

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ trưởng Tổ 

Thường trực. 

5. Ông Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng phòng Thống kê Kinh tế, thành 

viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh 

tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và 

điều tra cơ sở hành chính tại huyện Krông Pắc, phường Tân An và xã Hòa 

Khánh của TP.BMT. 

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra.  

- Tham gia công tác tuyên truyền Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

6. Ông Trần Công Lộc, Trưởng phòng Tổ chức - biên chế, Sở Nội vụ, 

thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách khối cơ quan hành chính, sự 

nghiệp; đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực 
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hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính toàn tỉnh và phụ trách thành phố Buôn 

Ma thuột, huyện Krông Păk. 

- Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện phiếu điều tra cơ sở 

hành chính và nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính. 

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị điều tra cơ sở hành chính và công tác điều tra cơ sở hành chính tại 

cơ sở theo Phương án và Kế hoạch. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu điều tra cơ sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

Thường trực. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

7. Ông Huỳnh Văn Lợi, Trưởng phòng phòng TCHC, thành viên Tổ 

Thường trực cấp tỉnh:  Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình 

về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở 

hành chính tại huyện Ea Súp. 

- Chịu trách nhiệm phân công, điều hành cán bộ phòng TCHC đảm bảo 

các điều kiện cơ sở vật chất như: Hội trường, trang thiết bị liên quan phục vụ 

tập huấn, in ấn tài liệu, gửi giấy mời tập huấn, bố trí phương tiện đi công 

tác,... để cuộc điều tra tiến hành thuận lợi theo kế hoạch. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

8. Ông Nguyễn Duy Nghiêm, Phó Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, 

thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, 

phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh 

tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Krông Búk, xã Hòa Xuân và phường 

Tân Tiến của thành phố Buôn Ma Thuột. 

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra.  
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- Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực 

hiện các quy trình và công tác thu thập thông tin, ghi phiếu trong Tổng điều 

tra. 

- Lập kế hoạch và tổ chức công tác tuyên truyền Tổng điều tra. 

- Chuẩn bị, phân bổ các tài liệu, tổ chức triển khai và báo cáo công tác 

tuyên truyền cuộc Tổng điều tra theo hướng dẫn của BCĐ Tỉnh và Trung 

ương.  

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

9. Bà Trương Thị Ánh, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp do Sở VH,TT&DL quản lý; đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình 

hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra 

cơ sở hành chính tại huyện Ea H’leo; huyện Krông Búk. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình 

chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường 

trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

trưởng Tổ Thường trực. 

10. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng phòng Thu thập thông tin 

Thống kê, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, 

theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Ea H'leo, phường 

Khánh Xuân, phường Tân Lập và xã Hòa Thuận của TP.BMT. 
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- Phối hợp Phòng TCHC mua sắm, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng 

phẩm phục vụ công tác Tổng điều tra. 

- Tham dự công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Chủ trì công tác rà soát danh sách đơn vị sự nghiệp, hiệp hội năm 

2021. 

- Tham gia làm công tác hậu cần (cơ sở vật chất, tài chính,,...) Tổng 

điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Tham gia biên tập, tổng hợp, viết  báo cáo phân tích kết quả Tổng 

điều tra. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ trưởng Tổ 

Thường trực. 

11. Ông Nguyễn Trọng Minh, Phòng TCHC, Kế toán trưởng Cục 

Thống kê, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh:   

- Phối hợp Tổ Thường trực xây dựng dự toán kinh phí Tổng điều tra 

theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương và đề xuất một số nội dung chi theo 

thực tế địa phương. 

- Hướng dẫn, kiểm tra BCĐ các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy 

đủ các quy định chi tiêu tài chính cuộc Tổng điều tra và quyết toán đúng quy 

định. 

- Đảm bảo điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất để cuộc Tổng điều tra 

hoàn thành đúng kế hoạch.  

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 
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12. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân, Chuyên viên phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách 

khối doanh nghiệp; các đơn vị hành chính, sự nghiệp do Sở KH&ĐT quản lý; 

đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc 

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Lắk; huyện 

Krông Bông. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

quá trình chuẩn bị, công tác rà soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở 

theo Phương án và Kế hoạch Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

Thường trực. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

13. Ông Nguyễn Tấn Huy, Chuyên viên Phòng lao động, việc làm và 

giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Tổ 

Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách các đơn vị hành chính, sự nghiệp do Sở 

LĐTB&XH quản lý; đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất 

lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại 

huyện Ea Kar. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị sự 

nghiệp do Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực 

hiện việc kê khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

quá trình chuẩn bị, công tác rà soát đơn vị điều tra cơ sở hành chính và công 

tác Tổng điều tra và điều tra cơ sở hành chính tại cơ sở theo Phương án và Kế 

hoạch. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

Thường trực. 
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14. Bà Trần Thị Kim Phượng, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Sức 

khỏe sinh sản, Sở Y tế, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách các 

đơn vị hành chính, sự nghiệp ngành y tế trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, theo dõi, 

phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh 

tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Buôn Đôn; huyện Ea Súp. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

quá trình chuẩn bị, công tác rà soát đơn vị điều tra cơ sở hành chính và công 

tác Tổng điều tra và điều tra cơ sở hành chính tại cơ sở theo Phương án và Kế 

hoạch. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

Thường trực. 

15. Bà Trịnh Thị Dung, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách các đơn 

vị hành chính, sự nghiệp ngành Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, 

theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Cư M’gar. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình 

chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường 

trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

trưởng Tổ Thường trực. 

16. Ông Kim Văn Toản, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Thông tin và Truyền thông, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: phụ trách 

các đơn vị hành chính, sự nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông trên địa 

bàn tỉnh; đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực 
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hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Krông 

Ana, huyện Cư Kuin. 

- Thực hiện Công tác tuyên truyền Tổng điều tra và điều tra cơ sở hành 

chính. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình 

chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường 

trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

trưởng Tổ Thường trực. 

17. Bà Ngô Thị Yến, Chuyên viên Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục 

Thuế tỉnh, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ trách các đơn vị HCSN 

do Cục thuế quản lý; Khối Doanh nghiệp và Cơ sở SXKD cá thể; Tham mưu 

về tình hình đăng ký, đóng thuế, mã số thuế của các đơn vị điều tra; đôn đốc, 

theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại Thành phố Buôn Ma thuột. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Thực hiện Công tác tuyên truyền trên trang webfom của Cục Thuế. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình 

chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường 

trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

trưởng Tổ Thường trực. 

18. Bà Lê Thị Ngọc Anh, Chuyên viên Văn phòng, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Tham mưu những vấn đề liên quan 

đến quản lý về quỹ ngân sách xã, phường và các đơn vị hành chính, sự 

nghiệp; phụ trách Các đơn vị trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh quản lý;  đôn 
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đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc 

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại Thị xã Buôn Hồ;  huyện 

Krông Năng. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Kho bạc trực tiếp phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình 

thực hiện việc kê khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình 

chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường 

trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

trưởng Tổ Thường trực. 

19. Bà Ma Thị Luyến, Chuyên viên Phòng Tài chính và Dịch vụ, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Phụ 

trách công tác tuyên truyền, đưa tin trong quá trình triển khai Tổng điều tra tại 

các địa phương; Các đơn vị hành chính, sự nghiệp do Đài quản lý; đôn đốc, 

theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tại huyện Krông Pắc. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện việc kê 

khai thông tin và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham dự tập huấn nghiệp vụ. Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình 

chuẩn bị và điều tra tại cơ sở, theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường 

trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

trưởng Tổ Thường trực. 

20. Ông Võ Đăng Khoa, Thống kê viên phòng Thu thập thông tin 

Thống kê, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, 

theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng 

điều tra tại huyện Ea Kar, phường Tân Thành và xã Ea Tu của TP.BMT. 

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra.  

- Chủ trì công tác rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2021. 
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- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ cuộc Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Tham gia biên tập, tổng hợp, viết  báo cáo phân tích kết quả Tổng 

điều tra. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực.  

21. Bà Trần Thị Bích Hạnh, Thống kê viên phòng Thống kê Kinh tế, 

thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, 

phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra tại 

huyện Cư M’Gar, phường Ea Tam, phường Thống Nhất và xã Ea Kao của 

TP.BMT. 

- Tham gia công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Tham gia rà soát đơn vị Tổng điều tra; Tham gia công tác tuyên 

truyền Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

 22. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Thống kê viên phòng Thống kê Kinh 

tế, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, 

phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra tại 

huyện Ea Súp, huyện Buôn Đôn, phường Thắng Lợi và xã Hòa Xuân của 

TP.BMT. 

- Tham gia công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra.  

- Tham gia rà soát đơn vị Tổng điều tra; Tham gia công tác tuyên 

truyền Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị Tổng điều tra và điều tra tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch 

Tổng điều tra. 
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- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra theo hướng dẫn 

của BCĐ TW. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

23. Bà Nguyễn Thị Diệu Hòa, Thống kê viên phòng TCHC, thành 

viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh 

tình hình về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra tại huyện Cư 

Kuin, phường Thành Công, phường Thắng Lợi của TP.BMT. 

- Tham gia công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra.   

- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và điều tra tại cơ sở 

theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ thường trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu làm sạch phiếu Tổng điều tra. 

- Theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện công tác thi đua 

khen thưởng liên quan đến cuộc Tổng điều tra theo hướng dẫn của BCĐ tỉnh 

và Trung ương.  

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổ trưởng Tổ Thường 

trực. 

24. Ông Đoàn Dũng, Chuyên viên Phòng Tổ chức - biên chế, Sở Nội 

vụ, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình 

về tiến độ và chất lượng thực hiện cuộc điều tra cơ sở hành chính toàn tỉnh và 

phụ trách huyện Lắk, huyện Cư M’gar. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình và các đơn vị do 

Sở phụ trách, quản lý. Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện phiếu và 

nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị điều tra cơ sở hành chính và công tác điều tra cơ sở hành chính tại 

cơ sở theo Phương án và Kế hoạch. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu điều tra cơ sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

Thường trực. 

25. Ông Trần Thiên Định, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng 

UBND tỉnh, thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh: Theo dõi và tham mưu các 

văn bản liên quan đến cuộc điều tra trình UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 

ký duyệt; đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ và chất lượng thực 

hiện cuộc Tổng điều tra tại huyện M’Đrắk. 
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- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của UBND tỉnh. Kịp thời hỗ trợ, 

hướng dẫn quá trình thực hiện phiếu và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình chuẩn bị, công tác rà 

soát đơn vị điều tra cơ sở hành chính và công tác Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính tại cơ sở theo Phương án và Kế hoạch. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch kết quả Tổng điều tra và điều tra cơ 

sở hành chính. 

- Tham gia các công việc khác theo phân công và điều động của Tổ 

Thường trực. 

26. Ông Nguyễn Sỹ Long, Thống kê viên phòng Thu thập thông tin 

thống kê: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ 

và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra tại huyện M’Drăk, Phường Tự An 

và Xã Hòa Phú của TP.BMT. 

- Chịu trách nhiệm thực hiện phiếu của đơn vị mình quản lý. Kịp thời 

hỗ trợ, hướng dẫn quá trình thực hiện phiếu và nghiệm thu phiếu điều tra. 

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra. 

- Chủ trì tiếp nhận, cài đặt, hướng dẫn, xử lý, tổng hợp kết quả bằng 

CNTT những nội dung của cuộc Tổng điều tra.  

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra. 

- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và điều tra tại cơ sở 

theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra. 

- Tham gia biên tập, tổng hợp, viết  báo cáo phân tích kết quả Tổng 

điều tra. 

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổ Thường trực.            

27. Bà Nguyễn Thị Yên Như, Thống kê viên phòng Thu thập thông tin 

thống kê: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ 

và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra tại huyện Krông Ana, phường Tân 

Lợi, xã Hòa Thắng và xã Cư Êbur của TP.BMT. 

- Tham gia công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra;  

- Tham gia kiểm tra, rà soát đơn vị Tổng điều tra.  

- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và điều tra tại cơ sở 

theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường trực và BCĐ cấp tỉnh. 
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- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra. 

- Tham gia làm công tác hậu cần (cơ sở vật chất, tài chính, thanh 

toán,...) Tổng điều tra. 

- Tham gia biên tập, tổng hợp, viết  báo cáo phân tích kết quả Tổng 

điều tra. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

28. Bà Tôn Nữ thảo Trang, Thống kê viên phòng Thu thập thông tin 

thống kê: Chịu trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, phản ánh tình hình về tiến độ 

và chất lượng thực hiện cuộc Tổng điều tra tại thị xã Buôn Hồ, huyện Krông 

Năng, phường Thống Nhất và phường Thành Nhất của TP.BMT. 

- Tham gia công tác tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra.   

- Tham gia kiểm tra, rà soát đơn vị Tổng điều tra.  

- Tham gia kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và điều tra tại cơ sở 

theo kế hoạch phân công cụ thể của Tổ Thường trực và BCĐ cấp tỉnh. 

- Tham gia nghiệm thu, làm sạch phiếu Tổng điều tra. 

- Tham gia biên tập, tổng hợp, viết  báo cáo phân tích kết quả Tổng 

điều tra. 

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Tổ Thường trực. 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện Tổng điều tra báo 

cáo BCĐ tỉnh. 

II. Một số quy định, trình tự công việc đối với thành viên Tổ 

Thường trực:  

1. Trước thời điểm điều tra: 

- Có nhiệm vụ quán triệt và tiếp thu toàn bộ phương án, kế họach triển 

khai và nội dung nghiệp vụ tất cả các phiếu Tổng điều tra do BCĐ Tổng điều 

tra kinh tế tỉnh hướng dẫn; nắm vững nghiệp vụ, danh sách đơn vị thuộc đối 

tượng Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính, các quy trình điều 

tra,...; tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra cho ĐTV và giám sát viên các cấp 

(tỉnh, huyện, xã). 

- Báo cáo công tác rà soát, công tác điều tra các địa bàn được phân 

công theo quy định.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều 

tra cơ sở hành chính.  
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- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của BCĐ. 

2. Trong thời gian diễn ra điều tra: 

Bám sát các địa bàn được phân công để giám sát, kiểm tra, đôn đốc, 

hưỡng dẫn, hỗ trợ cùng BCĐ và Tổ Thường trực các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện các công việc, cụ thể: 

- Công tác chỉ đạo điều tra của BCĐ cấp huyện, xã. 

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.    

- Việc kê khai thông tin của đối tượng điều tra và thu thập thông tin của 

các điều tra viên tại cơ sở: (phương pháp, cách ghi thông tin vào phiếu,...)  

- Đối với những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ điều tra nếu chưa rõ 

không được tự ý xử lý mà phải báo cáo BCĐ cấp trên và hướng dẫn cho ĐTV 

sau khi được sự thống nhất của BCĐ tỉnh. 

3. Sau khi kết thúc điều tra :  

- Tham gia Kiểm tra, làm sạch và xác minh thông tin: Cấp xã kiểm tra 

các lỗi trên phần mềm và báo điều tra viên làm sạch hoàn thiện phiếu, Cấp 

huyện kiểm tra làm sạch số liệu, Cấp tỉnh kiểm tra làm sạch số liệu. 

- Phối hợp BCĐ và tổ Thường trực cấp huyện tổ chức nghiệm thu các 

loại phiếu Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính giữa BCĐ cấp 

tỉnh với BCĐ cấp huyện, giữa BCĐ cấp huyện với BCĐ cấp xã theo kế 

hoạch. 

- Tham gia làm báo cáo phân tích kết quả và báo cáo Tổng kết điều tra 

kinh tế và điều tra cơ sở hành chính.  

Thời gian trưng tập thành viên tổ Thường trực: (Theo yêu cầu nhiệm vụ 

và kế hoạch cụ thể) từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra và Điều 

tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Trong thời gian trưng tập đối với cán bộ, công chức thuộc các sở, 

ngành vẫn hưởng lương và các chế độ đối với cán bộ, công chức tại cơ quan 

đang trực tiếp quản lý. Khi BCĐ phân công đi công tác tại các địa bàn đối 

với: 

- Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Do ngân sách Nhà nước cấp. 

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

kinh tế tỉnh (Cục Thống kê) trực tiếp thực hiện. 
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- Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021: Do ngân sách Trung ương 

cấp. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do do Sở Nội 

vụ thực hiện. 

Trong suốt thời gian trưng tập để triển khai thực hiện cuộc Tổng điều 

tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nếu có khó khăn phải kịp 

thời báo cáo với BCĐ tỉnh (thông qua Tổ trưởng) để có giải pháp xử lý kịp 

thời ./. 

 

 

Nơi nhận :                                   

- BCĐTW (b/c); 

- Trưởng BCĐ (b/c); 

- Các thành viên BCĐ tỉnh;                             

- BCĐ các huyện, TX, TP; 

- CCTK cấp huyện; 

- Các thành viên Tổ TT; 

- Lưu VT.TTT. 

 

  KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Đỗ Tấn Xuân 
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