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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Lãng, ngày       tháng 03 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

 

 

Căn cứ kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra dân số và nhà ở (Viết gọn là Ban Chỉ đạo) tỉnh về kế hoạch kiểm tra, 

giám sát, nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Ban Chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và bàn giao 

tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện như sau (Có 

bảng phân công nhiệm vụ kèm theo). 

I. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT. 

1. Mục đích, yêu cầu. 

1.1. Mục đích 

- Kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những vướng mắc, thiếu sót, tồn tại, vi 

phạm trong quá trình tổ chức thực hiện Phương án Tổng điều tra từ đó có biện pháp 

khắc phục, sửa chữa kịp thời; 

- Bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Phương án Tổng điều tra; thông 

tin thu thập phải bảo đảm chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời; 

- Khắc phục các tồn tại, sai sót và bảo đảm về số lượng, chất lượng thông tin 

của các loại phiếu điều tra ngay từ cấp cơ sở và kịp thời xử lý đối với các tổ chức, 

cá nhân vi phạm các quy định của Phương án Tổng điều tra. 

1.2. Yêu cầu. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện thực hiện sự phân 

công và báo cáo Ban Chỉ đạo huyện trước khi tiến hành thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định. 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục. Trong đó, tập trung vào 

các nội dung như công tác tuyên truyền; công tác thu thập thông tin; công tác kiểm 

tra, giám sát của Ban Chỉ đạo cấp xã; công tác nghiệm thu và truyền dữ liệu. 

- Không gây khó khăn, phiền hà trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm 

tra, giám sát. 
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- Xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc 

báo cáo Ban Chỉ đạo huyện xử lý theo thẩm quyền. 

- Hoạt động kiểm tra, giám sát phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung 

thực và kịp thời. 

2. Phạm vi kiểm tra, giám sát 

Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với tất cả các nội dung quy định tại Phương 

án Tổng điều tra trên phạm vi toàn huyện. Đối với hoạt động thu thập thông tin, 

thực hiện kiểm tra, giám sát trên 02 loại phiếu điều tra là Phiếu giấy và Phiếu điện 

tử trên thiết bị di động (CAPI) 

3. Thời gian kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 

cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn huyện. 

4. Cấp kiểm tra, giám sát. 

- Cấp huyện do Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thực hiện: Tiến hành kiểm tra, 

giám sát đối với Ban Chỉ đạo cấp xã, Tổ trưởng và các Điều tra viên. 

- Cấp xã do Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức thực hiện: Tiến hành kiểm tra, giám 

sát đối với Tổ trưởng và các Điều tra viên. 

5. Lực lượng tham gia kiểm tra, giám sát 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện, thành viên Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện; 

- Công chức Chi cục Thống kê huyện; 

- Ban Chỉ đạo cấp xã. 

6. Nhiệm vụ của lực lượng kiểm tra, giám sát 

- Căn cứ Phương án Tổng điều tra, các quy trình nghiệp vụ, các kế hoạch, 

hướng dẫn nghiệp vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh và huyện đã ban hành để 

thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo đúng nhiệm vụ được phân công. 

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp hướng 

dẫn đối tượng được kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện Tổng điều tra theo đúng 

quy định. 

- Kịp thời xử lý những vướng mắc trong thẩm quyền, báo cáo cho Ban Chỉ 

đạo cùng cấp hoặc Ban Chỉ đạo cấp trên trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định và chịu trách nhiệm về tính 

chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó. 

7. Nội dung kiểm tra, giám sát 
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7.1. Công tác tuyên truyền 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra theo 

hướng dẫn tại Kế hoạch số 04/KH-BCĐ, ngày 16/10/2018 của Ban Chỉ đạo huyện 

về công tác tuyên truyền và theo Sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền. 

Kiểm tra, giám sát tập trung vào những nội dung chính sau: 

- Tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài phát thanh và 

truyền hình, loa truyền thanh, Cổng thông tin điện tử của UBND huyện,… 

- Xe cổ động, diễu hành của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên địa bàn 

huyện (Số lượng 01 chiếc; thời gian xe chạy 02 ngày 31/3/2019 và 01/4/2019) 

- Việc thực hiện các hình thức cổ động tại các xã, thị trấn như treo băng rôn, 

dán áp phích, khẩu hiệu, lô gô (Do Ban Chỉ đạo Trung ương cấp); việc treo băng 

rôn, dán áp phích, khẩu hiệu, lô gô tại các trục đường chính, công sở khu vực trung 

tâm huyện. 

- Tổ chức họp phổ biến ở cộng đồng (Họp thôn/khu phố, các đoàn thể quần 

chúng,…) 

Các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Phiếu giám sát về công tác tuyên truyền 

theo Mẫu số 13/BCĐTW tại Phụ lục 5. 

7.2. Công tác thu thập thông tin tại địa bàn 

Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin qua Tổ trưởng, Điều tra viên và 

hộ dân cư 

a) Kiểm tra, giám sát đối với Tổ trưởng: 

- Chuẩn bị tài liệu (Bảng kê, phiếu điều tra,…), văn phòng phẩm và phân công 

nhiệm vụ cho Điều tra viên; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ và họp rút kinh nghiệm cho Điều tra viên trong những 

ngày đầu điều tra; 

- Việc tiếp nhận và kiểm tra phiếu giấy đối với các địa bàn điều tra phiếu giấy; 

báo cáo tiến độ điều tra phiếu giấy. 

Các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Phiếu giám sát theo Mẫu số 

14/BCĐTW tại Phụ lục 6. 

b) Kiểm tra, giám sát đối với Điều tra viên: 

- Chuẩn bị tài liệu để thực hiện nhiệm vụ: Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, thiết bị 

di động (điện thoại) có dán lô gô nhỏ, bảng kê; 

- Công tác cập nhật bảng kê; 
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- Tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra khi đến hộ; 

- Thực hiện đúng các quy định điều tra; 

- Tiến độ điều tra. 

Các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Phiếu giám sát theo Mẫu số 

15/BCĐTW tại Phụ lục 7. 

c) Kiểm tra, giám sát đối với hộ dân cư: 

- Công tác tuyên truyền Tổng điều tra tới hộ thông qua các phương tiện thông 

tin truyền thông, của Ban Chỉ đạo cấp xã nơi hộ cư trú và qua Điều tra viên; 

- Hình thức thu thập thông tin tại hộ: Việc Điều tra viên có đến hộ để trực tiếp 

phỏng vấn hay không; xác minh một số thông tin cơ bản của hộ để đối chiếu với 

thông tin trên phiếu của Điều tra viên. 

Các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Phiếu giám sát theo Mẫu số 

16/BCĐTW tại Phụ lục 8. 

7.3. Kiểm tra phiếu đã hoàn thành 

- Đối với phiếu giấy: Giám sát viên kiểm tra chất lượng phiếu, cách ghi phiếu, 

logic giữa các câu hỏi trong phiếu, thực hiện đúng quy định và thống nhất giữa các 

mã số và chữ số trên phiếu, tính logic trong phiếu, đầy đủ các thông tin ở phần ký 

xác nhận, phiếu không quăn, rách, nhòe,… việc thực hiện báo cáo tiến độ của Điều 

tra viên đối với Tổ trưởng, báo cáo tiến độ của Tổ trưởng đối với Ban Chỉ đạo cấp 

xã theo quy định. 

- Đối với phiếu CAPI: Giám sát viên kiểm tra tiến độ và chất lượng phiếu điều 

tra đã hoàn thành trên Trang thông tin hệ thống điều hành tác nghiệp Tổng điều tra 

theo quy định. 

8. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 

- Mỗi đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 

công tác tuyên truyền và thu thập thông tin theo Mẫu số 08/BCĐTW tại Phụ lục 1. 

Thông tin để thực hiện báo cáo này được tổng hợp từ các Phiếu giám từ Mẫu số 

13/BCĐTW đến Mẫu số 16/BCĐTW 

- Mỗi đoàn kiểm tra, giám sát cấp huyện thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, 

giám sát bằng văn bản và gửi Ban Chỉ đạo huyện trong vòng 05 ngày kể từ ngày 

kết thúc đợt kiểm tra, giám sát. 

- Tùy theo tình hình cụ thể trong quá trình kiểm tra, giám sát tại địa bàn nếu 

cần lập biên bản, giám sát viên cấp huyện lập biên bản theo Mẫu số 18/BCĐTW tại 

Phụ lục 10. 
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9. Tổ chức thực hiện 

- Ban Chỉ đạo huyện tổ chức, phân công các đoàn kiểm tra, giám sát theo các 

nội dung trong kế hoạch; giám sát viên cấp huyện thực hiện kiểm tra, giám sát quá 

trình tiến hành Tổng điều tra đối với toàn bộ các xã, thị trấn. 

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, Ban Chỉ đạo cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, giám sát toàn bộ lực lượng Điều tra viên, Tổ trưởng trong suốt quá trình thực 

hiện Tổng điều tra tại địa bàn. 

- Giao Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện theo dõi việc thực hiện kế hoạch kiểm 

tra, giám sát; tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo 

huyện theo quy định. 

II. CÔNG TÁC NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO TÀI LIỆU 

1. Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu. 

1.1. Mục đích, ý nghĩa 

- Công tác nghiệm thu, bàn giao tài liệu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

bảo đảm chất lượng thông tin đầu vào của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

- Kết quả nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra là căn cứ để chi trả 

công điều tra; để thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đối với từng xã, thị trấn; để 

xem xét, đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc xử 

lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, sai phạm. 

1.2. Yêu cầu. 

- Tiến hành nghiệm thu và bàn giao các tài liệu theo quy định như phiếu điện 

tử (CAPI), phiếu giấy và các tài liệu liên quan khác (Báo cáo giám sát, báo cáo phát 

sinh nếu có,…) 

- Ban Chỉ đạo cấp xã chịu trách nhiệm về kết quả Tổng điều tra (Chất lượng 

và số lượng) của địa phương mình. 

- Chỉ nghiệm thu kết quả Tổng điều tra (Phiếu điều tra và các tài liệu khác) 

bảo đảm chất lượng, yêu cầu theo quy định. Đơn vị được kiểm tra, giám sát phải tự 

chi trả kinh phí khắc phục đối với các kết quả không đạt yêu cầu nghiệm thu, đồng 

thời phải bảo đảm tiến độ thực hiện Tổng điều tra. 

- Trong quá trình thực hiện công tác nghiệm thu, Đoàn công tác và Ban Chỉ 

đạo cấp xã báo cáo Ban Chỉ đạo huyện các trường hợp phát sinh đặc biệt (Nếu có). 

- Nghiệm thu và bàn giao tài liệu bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. 

2. Phạm vi 
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Nghiệm thu, bàn giao tài liệu được thực hiện tại Ban Chỉ đạo huyện và cấp xã. 

3. Cấp nghiệm thu và bàn giao tài liệu 

- Cấp huyện do Ban Chỉ đạo huyện tổ chức thực hiện 

- Cấp xã do Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện 

4. Nhiệm vụ 

- Công tác nghiệm thu và bàn giao tài liệu phải thực hiện theo đúng quy định, 

quy trình nêu tại Mụa II.6 của hướng dẫn này. 

- Ban Chỉ đạo huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp xã hướng dẫn đối tượng 

được nghiệm thu và bàn giao tài liệu để triển khai thực hiện đúng quy định của 

Phương án Tổng điều tra. 

- Kiểm tra việc thực hiện công tác nghiệm thu và bàn giao tài liệu của giám sát 

viên các cấp. Kịp thời xử lý những vướng mắc trong thẩm quyền, báo cáo Ban Chỉ 

đạo cùng cấp hoặc Ban Chỉ đạo cấp trên trường hợp vượt thẩm quyền. 

- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình trước Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo cùng cấp. 

5. Thời gian 

Ban Chỉ đạo huyện nghiệm thu với Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn vào đầu tháng 

05 năm 2019. 

6. Quy định nghiệm thu và Quy trình bàn giao tài liệu 

6.1. Quy định nghiệm thu. 

a) Cấp xã: 

- Phiếu điện tử (CAPI): Ban Chỉ đạo cấp xã (Tổ trưởng) kiểm tra số liệu trên 

Trang Web điều hành ngay trong quá trình điều tra thực địa tại địa bàn bao gồm 

thống kê tiến độ về tổng số hộ, các hộ điều tra và tỷ lệ hộ đã hoàn thành; kiểm tra 

lỗi thông tin và thông báo các trường hợp còn lỗi tới Điều tra viên để thực hiện xác 

minh và hoàn thiện. 

- Phiếu giấy: Ban Chỉ đạo cấp xã kiểm tra toàn bộ phiếu giấy của tất cả các địa 

bàn điều tra nhằm bảo đảm đầy đủ về thông tin; các mã số, chữ số trên phiếu điều 

tra được ghi đúng quy định; tính logic phiếu điều tra; đầy đủ thông tin ở phần ký 

xác nhận; phiếu không quăn, rách, nhòe,… 

b) Cấp huyện: 

- Phiếu điện tử (CAPI): Văn phòng Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra toàn bộ số 

lượng, chất lượng phiếu điều tra và thực hiện nghiệm thu (Duyệt) số liệu trên Trang 
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Web điều hành ngay trong quá trình thu thập thông tin; tiến hành nghiệm thu sau 

khi Ban Chỉ đạo cấp xã đã hoàn thành xong công tác kiểm tra và xác minh các lỗi 

thông tin (Nếu có). 

- Phiếu giấy: Tiến hành nghiệm thu sau khi đã kiểm tra đầy đủ về thông tin; 

các mã số, chữ số trên phiếu điều tra được ghi đúng quy định; tính logic phiếu điều 

tra; đầy đủ thông tin ở phần ký xác nhận; phiếu không quăn, rách, nhòe,…  

Yêu cầu tỷ lệ nghiệm thu theo từng xã, thị trấn: Kiểm tra 100% số địa bàn, 

mỗi địa bàn kiểm tra 100% số phiếu, địa bàn chỉ được nghiệm thu nếu tỷ lệ phiếu 

có lỗi dưới 5%. 

* Tỷ lệ lỗi = Số phiếu lỗi/Tổng số phiếu của địa bàn điều tra 

* Phiếu lỗi là phiếu có từ 01 lỗi trở lên hoặc không đạt tiêu chuẩn chất 

 lượng ghi phiếu. 

6.2. Quy trình bàn giao tài liệu 

a) Danh mục các loại phiếu điều tra và tài liệu liên quan cần bàn giao: 

- Phiếu giấy (Đối với địa bàn điều tra sử dụng phiếu giấy); 

- Báo cáo tiến độ điều tra phiếu giấy do Tổ trưởng gửi Ban Chỉ đạo cấp xã 

(Đối với địa bàn điều tra sử dụng phiếu giấy); 

- Sơ đồ nền xã/thị trấn; 

- Thẻ Tổ trưởng, Điều tra viên; 

Biên bản bàn giao tài liệu điều tra được thực hiện theo Mẫu số 09/BCĐTW tại 

Phụ lục 2. 

b) Yêu cầu thực hiện: 

- Phiếu giấy và các tài liệu có liên quan phải được đóng gói riêng cho từng 

loại, theo từng địa bàn điều tra và theo trật tự; các phiếu giấy phải được bảo quản 

trong túi nilon, cặp ba dây ngoài dán nhãn (Etiket theo Mẫu số 17/BCĐTW tại Phụ 

lục 9). 

- Bảo quản Phiếu giấy và các tài liệu có liên quan được bảo vệ an toàn, cẩn 

thận, tránh mối mọt, dột nước, cháy nổ,… Khi hoàn thiện xong công tác nghiệm 

thu, tài liệu cần bàn giao ngay cho Ban Chỉ đạo huyện. 

c) Quy trình bàn giao phiếu điều tra và tài liệu liên quan: 

- Điều tra viên bàn giao các tài liệu liên quan của Tổng điều tra cho Tổ trưởng 

khi kết thúc công tác thu thập thông tin. Điều tra viên địa bàn điều tra sử dụng 
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phiếu giấy bàn giao phiếu giấy và cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện hàng 

ngày cho Tổ trưởng.  

- Tổ trưởng bàn giao phiếu giấy đã điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp xã; báo cáo 

tiến độ thực hiện phiếu giấy cho Ban Chỉ đạo cấp xã 02 ngày/lần; bàn giao các tài 

liệu liên quan của Tổng điều tra cho Tổ trưởng khi kết thúc công tác thu thập thông 

tin. 

- Ban Chỉ đạo cấp xã bàn giao phiếu giấy đã được nghiệm thu và các tài liệu 

có liên quan cho Ban Chỉ đạo huyện khi kết thúc công tác thu thập thông tin. 

- Ban Chỉ đạo huyện bàn giao phiếu giấy đã được nghiệm thu và các tài liệu 

có liên quan cho Ban Chỉ đạo tỉnh. 

d) Tiếp nhận và bảo quản phiếu điều tra và tài liệu liên quan: 

- Tổ trưởng nhận phiếu giấy đã được điều tra từ Điều tra viên; tiếp nhận thông 

tin về tiến độ Tổng điều tra hàng ngày từ Điều tra viên. 

- Ban Chỉ đạo cấp xã nhận bàn giao phiếu giấy đã được điều tra từ Tổ trưởng; 

nhận báo cáo tiến độ thực hiện Tổng điều tra (02 ngày/lần) từ Tổ trưởng; nhận bàn 

giao các tài liệu Tổng điều tra từ Tổ trưởng. 

- Ban Chỉ đạo huyện nhận bàn giao phiếu giấy đã được nghiệm thu và các tài 

liệu liên quan từ Ban Chỉ đạo cấp xã./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo tỉnh (b/c); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Thành viên Văn phòng BCĐ huyện; 

- Ban Chỉ đạo cấp xã; 

- Lưu VP.                                                          

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đường Thị Xuyến 
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BẢNG PHÂN CÔNG 

Đoàn kiểm tra, giám sát và nghiệm thu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BCĐ, ngày      /03/2019) 

 

Đoàn Họ và tên Đơn vị công tác, chức vụ 
Xã được phân 

phụ trách 
Số điện thoại 

1 

Nguyễn Trung Dũng 

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, 

Phó Trưởng Ban thường trực, 

Chánh Văn phòng BCĐ huyện Hoàng Văn Thụ, 

Hồng Thái, Nhạc 

Kỳ 

0915.621.459 

Lương Văn Công 
Thống kê viên CĐ Chi cục Thống 

kê, thành viên VP BCĐ huyện 
0962.004.321 

2 

Nguyễn Thị Tám 
Phó Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND, thành viên BCĐ huyện 

An Hùng 

0962.800.766 

Phùng Mỹ Linh 
Viên chức Trung tâm VH-TT-TT, 

thành viên VP BCĐ huyện 
0949.266.108 

3 

Nguyễn Thị Ái Tuyết 
UVTT Ủy ban MTTQ huyện, thành 

viên BCĐ huyện 
Tân Việt, Trùng 

Quán 

0985.278.225 

Lương Đông Hưng 
Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện, 

thành viên VP BCĐ huyện 
0836.952.424 

4 

Trần Ngọc Ánh 
Phó Trưởng Công an huyện, thành 

viên BCĐ huyện Tham gia phụ 

trách 05 xã biên 

giới 

0912.289.880 

Nông Hải Ninh 

Đội trưởng Đội CSQLHC về 

TTXH Công an huyện, thành viên 

VP BCĐ huyện 

0979.886.594 

5 

Lâm Văn Nam 
Chính trị viên phó Đồn Biên phòng 

Na Hình, thành viên BCĐ huyện Thanh Long, 

Thụy Hùng, 

Trùng Khánh 

0973.354.333 

Lê Thanh Tùng 
Thống kê viên Chi cục Thống kê, 

Phó Chánh VP BCĐ huyện 
0972.254.326 

6 

Đặng Hùng Cường 
Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng 

Tân Thanh, thành viên BCĐ huyện 
Tân Mỹ, Tân 

Thanh 

0982.958.555 

Lương Văn Công 
Thống kê viên CĐ Chi cục Thống 

kê, thành viên VP BCĐ huyện 
0962.004.321 
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7 

Lô Thị Hiện 
Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, thành viên BCĐ huyện 

Tân Lang 

0945.027.480 

Bế Văn Đoàn 
Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, thành viên VP BCĐ huyện 
0836.992.425 

8 

Mã Văn Trường 
Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo, thành viên BCĐ huyện 

Tân Tác, Bắc La 

0977.005.991 

Bế Văn Đoàn 
Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, thành viên VP BCĐ huyện 
0836.992.425 

9 

Nguyễn Văn Sài 
Phó Trưởng phòng Lao động, TB, 

XH-DT, thành viên BCĐ huyện 
Hội Hoan, Nam 

La 

0912.356.271 

Nguyễn Đức Thuận 
Thống kê viên TC Chi cục Thống 

kê, thành viên VP BCĐ huyện 
0855.267.888 

10 

Vũ Hoàng Dũng 
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, thành viên BCĐ huyện 
Thành Hòa, Gia 

Miễn 

0917.907.288 

Nguyễn Đức Thuận 
Thống kê viên TC Chi cục Thống 

kê, thành viên VP BCĐ huyện 
0855.267.888 

11 

Nguyễn Trọng Vĩnh 
Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch, thành viên BCĐ huyện 

Thị trấn Na Sầm 

0915.966.389 

Lê Thanh Tùng 
Thống kê viên Chi cục Thống kê, 

Phó Chánh VP BCĐ huyện 
0972.254.326 

12 

Hoàng Thị Thu Hường 
Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT-

TT, thành viên BCĐ huyện 

Hoàng Việt 

0838.678.235 

Phùng Mỹ Linh 
Viên chức Trung tâm VH-TT-TT, 

thành viên VP BCĐ huyện 
0949.266.108 

 

 

 
 


