
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SNV-TCBC 
 

 

V/v cử cán bộ, công chức là giám sát viên 

và quản trị hệ thống cấp huyện phục vụ 

cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021  

Hà Nam, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

 
 

Kính gửi:   

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở  

hành chính các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố. 
 

    

Thực hiện Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 và Công văn 

số 641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành 

chính Trung ương về việc hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tuyển chọn và cử giám sát viên, quản trị hệ thống cấp huyện phục vụ 

cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, cụ thể: 

- Số lượng giám sát viên: 01 giám sát viên/05 xã.  

Trường hợp lẻ 03 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì được tuyển chọn 

bổ sung 01 giám sát viên, thấp hơn thì phân công bổ sung địa bàn cho giám 

sát viên, không bổ sung thêm. 

- Số lượng quản trị hệ thống: 01 người/01 huyện (thị xã, thành phố). 

2. Nhiệm vụ cụ thể của giám sát viên và quản trị hệ thống được thực hiện 

theo Công văn số 209/BNV-BCĐ ngày 15/01/2021 và Công văn số 

641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021 của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính 

Trung ương (gửi kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách giám sát viên và quản trị hệ thống cấp 

huyện (bao gồm các thông tin: Họ và tên, chức vụ đơn vị và số điện thoại liên 

hệ) về Sở Nội vụ trước ngày 23/02/2021 để quản trị viên hệ thống cấp tỉnh tạo 

lập và chuyển danh sách tài khoản cho các đơn vị. 

Sở Nội vụ Hà Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐĐTCSHCTW tỉnh (để b/c); 

- BCĐTĐTKT và CSHC tỉnh (để b/c); 

- GĐ, PGĐ sở (đ/c Hà); 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Công Khải 
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