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      TỔNG CỤC THỐNG KÊ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ KIÊN GIANG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

             Số: 211  /CTr-CTK                                Kiên Giang, ngày  01  tháng 9  năm 2021 
 

 

             CHƯƠNG TRÌNH 

                                            Công tác tháng 09 năm 2021 
 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 

Tháng 8, là tháng mà tình hình dịch covid diễn biến rất phức tạp trên phạm vi 

toàn tỉnh, nhiều hoạt động của ngành bị gián đoạn, một số hoạt động phải tạm ngưng, 

trong đó có một số cuộc điều tra thường xuyên và Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 

phải tạm hoãn, khi hết giãn cách mới tiếp tục tiến hành điều tra. Tuy nhiên, toàn 

ngành đã khắc phục khó khăn, chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác để 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đó là: thực hiện hoàn thành báo cáo KTXH tháng 8 

của tỉnh và các huyện, thành phố, đáp ứng kịp thời thông tin kinh tế - xã hội cho 

Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện ủy, UBND, 

các phòng, ban của huyện, thành phố trong tỉnh.  

Hoàn thành việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu, biên sọan niên giám thống kê của 

các huyện, thành phố, đến nay đã có 15/15 huyện, TP biên soạn xong tiến hành in, 

phát hành.   

Biên soạn niên giám thống kê Kiên Giang 45 năm 1975-2020. 

Biên soạn kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ. 

Báo cáo đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Luật thống kê, theo sự chỉ đạo của 

UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê, để báo cáo Ủy ban Kinh tế - Quốc hội. 

Tổ chức thực hiện xong các cuộc điều tra tháng ở các lĩnh vực, nông nghiệp, 

thủy sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ, giá, lao động việc làm.  

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các cuộc điều tra định kỳ như: thực hiện điều tra 

chăn nuôi thời điểm 1/7; điều tra diện tích lúa hè thu; điều tra xây dựng, vốn đầu tư 

quý III, hoàn thành việc tổng hợp và truyền đưa dữ liệu các cuộc điều tra thực hiện 

trong tháng đúng thời gian theo phương án của Tổng cục Thống kê. Riêng cuộc 

Khảo sát mức sống hộ gia đình tháng 7 và tháng 8 tạm ngưng điều tra do dịch covid, 

theo tinh thần công văn số 1035/TCTK-TTDL, ngày 19/7/2021 của Tổng cục Thống 

kê về thực hiện Tổng điều tra, các cuộc điều tra thống kê trong thời gian giãn cách xã 

hội.  

Tổng điều tra Kinh tế: chỉ đạo thực hiện TĐT theo nội dung hướng dẫn của 

công văn số 1035/TCTK-TTDL, ngày 19/7/2021 của Tổng cục Thống kê về việc 

thực hiện Tổng điều tra và các cuộc điều tra thống kê trong thời gian giãn cách xã 

hội. Tạm dừng thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát. 



2 

 

Đối với điều tra doanh nghiệp: Kiên Giang là một trong những tỉnh có số lượng 

doanh nghiệp trên 8000 DN, tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai thông tin 

trên Webfom, tập trung kiểm tra, xử lý, làm sạch số liệu điều tra các doanh nghiệp đã 

hoàn thành, theo tinh thần nội dung công văn số 1035/TCTK-TTDL. 

Các cuộc điều tra và Tổng điều tra, được chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

qua hệ thống trang tác nghiệp, trên zalo, thư công tác…tương đối hiệu quả. 

Duy trì tốt việc quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo thông suốt, đáp 

ứng tốt theo yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh việc thực hiện quy trình quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015, vận hành tốt phần mềm quản 

lý công việc (TaskGov); thực hiện tốt việc quản lý và bảo trì máy móc thiết bị cho 

toàn ngành.  

Công tác thanh tra: Chỉ đạo thực hiện tốt các loại báo cáo đúng kế hoạch của 

Tổng cục. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Luật Thống kê và các văn bản 

hướng dẫn thi hành.  

Công tác tổ chức, cán bộ: Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo về 

tổ chức, cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng. Nâng lương thường xuyên cho công 

chức đến kỳ hạn. 

Công tác phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện Quyết định số 1903/QĐ-

UBND ngày 01/8/2021, Quyết định số: 2064/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc tiếp tục các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch bệnh covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang từ ngày 2/8 - 1/9/2021. Cục Thống kê tiếp tục thực hiện kế hoạch 

sắp xếp, bố trí công chức làm việc luân phiên 30% tại cơ quan và 70% tại nhà trong 

thời gian giãn cách xã hội, chỉ đạo các phòng, các chi cục sắp xếp, bố trí thời gian, 

phân công nhiệm vụ cụ thể công việc cho từng công chức, phù hợp trong điều kiện 

phải dãn cách. 

Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh quyết toán các khoản chi trong 

quý II, tháng 7, 8. Công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, bảo vệ, vệ sinh môi 

trường….luôn được đảm bảo. Thực hiện đầy đủ các loại báo cáo về công tác tài 

chính, kế toán. 

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ của cơ quan cũng như các Quy chế khác, phát 

huy dân chủ của công chức và người lao động, mọi hoạt động của Ngành đều được 

đưa ra bàn bạc thống nhất để tổ chức thực hiện, cụ thể: thực hiện công khai dân chủ 

trong công tác tổ chức cán bộ, trong bình xét, phân loại lao động, trong chi tiêu tài 

chính, công khai các định mức chi trong Tổng điều tra và các cuộc điều tra thường 

xuyên, đấu tranh phòng chống quan liêu, lãng phí, tham nhũng. Chăm lo đời sống vật 

chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho công chức và người lao động.  

Đánh giá chung: Trong tháng 8, Ban lãnh đạo Cục cùng lãnh đạo các Chi cục đã 

chỉ đạo toàn ngành thực hiện hoàn thành cơ bản các mặt công tác đã đề ra, đảm bảo 

về chất lượng, thời gian, đáp ứng theo yêu cầu của Tổng cục và Tỉnh ủy, HĐND, Ủy 

ban nhân dân, các ngành, các địa phương trong tỉnh; tuy nhiên trong tháng vẫn còn 
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một số tồn tại cần được khắc phục đó là: Do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên việc 

thực hiện các cuộc điều tra gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là điều tra gián tiếp, một số 

nhiệm vụ đã đề ra trong tháng không thực hiện được mà phải tạm dừng do dãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 

gặp nhiều khó khăn do dịch phải tạm dừng điều tra.  

2. Chương trình chỉ đạo tháng 9 năm 2021 

Khối lượng công việc toàn ngành phải thực hiện trong tháng 9 tương đối nhiều, 

dịch covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp có thể kéo dài, do đó, mỗi công chức, 

lao động trong toàn ngành cần tích cực chủ động để thực hiện tốt chương trình công 

tác của Ngành đề ra. Lãnh đạo Cục yều cầu các Phòng, các Chi cục và toàn thể công 

chức, lao động cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các công việc sau: 

 - Báo cáo nhanh KTXH: Thực hiện hoàn thành báo cáo thống kê KTXH 

tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm, để thực hiện tốt báo cáo, đề nghị các Phòng, các 

Chi cục, các bộ phận thống kê chuyên ngành, cần rà soát, tính toán để ước tính số 

liệu chính xác, đối chiếu thống nhất số liệu với các sở, ngành có liên quan trước khi 

trình lãnh đạo phê duyệt. Do đó; các Phòng nghiệp vụ, các Chi cục, các bộ phận 

thống kê chuyên ngành, cần chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và hoạt 

động ở các lĩnh vực như: nông, lâm, thủy sản; sản xuất chế biến công nghiệp; kinh 

doanh dịch vụ thương mại,  giá, tình hình cung ứng hàng hóa, nhất là tình hình dịch 

covid đang diễn biến phức tạp tiếp tục phải dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ 

tướng Chính phủ; ngoài ra, các huyện, thành phố cần theo dõi tình hình thời tiết mưa 

bão, lốc xoáy gây thiệt hại, ảnh hưởng đến SXKD và đời sống nhân dân. Về tình 

hình dịch bệnh, cần nắm bắt, phản ảnh tình hình về phòng, chống dịch bệnh covid-

19, số ca nhiễm, số ca khỏi bệnh, số ca tử vong,  số người được tiêm phòng vaccine 

covid; tình hình cứu trợ của Nhà nước cho người dân; các tổ chức, cá nhân ủng hộ 

trong mùa dịch, số người được cứu trợ… để từ đó có báo cáo phản ảnh kịp thời. Báo 

cáo nhanh KTXH tháng 9 và 9 tháng phải đảm bảo kịp thời phục vụ Tổng cục Thống 

kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp ủy, UBND cấp huyện, TP.  

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ chậm nhất là ngày 17/9; các Chi cục huyện, TP 

chậm nhất là ngày 19/9 phải thực xong báo cáo nhanh gửi phòng Thống kê Tổng 

hợp; phòng Thống kê Tổng hợp hoàn thành báo cáo trình lãnh đạo Cục phê duyệt 

vào ngày 21/9.  

- Thực hiện Báo cáo chính thức năm 2020: Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các loại 

báo cáo chính thức ở tất cả các bộ phận như: công nghiệp, xây dựng, vốn đầu tư; 

thương mại, dịch vụ, vận tải…. Đề nghị các đồng chí trưởng phòng cần theo dõi chỉ 

đạo các bộ phận chuyên môn bám sát kế hoạch công tác để thực hiện, tuyệt đối 

không để bỏ sót bất cứ loại báo cáo nào.  

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2021 ở từng bộ phận chuyên ngành của các 

phòng. 
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Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện niên giám thống kê Kiên Giang 45 năm (1975-

2020). Hoàn thiện việc biên soạn kết quả điều tra Nông thôn, Nông nghiệp giữa kỳ, 

để in phát hành. 

- Tổ chức thực hiện điều tra thống kê: Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các cuộc 

điều tra thống kê theo đúng phương án điều tra, trong đó thực hiện các cuộc điều tra 

hàng tháng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, 

giá, lao động việc làm, (riêng cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình tháng 7,8,9) khi 

nào hết giãn cách sẽ tiếp tục thực hiện điều tra.  

Thực hiện các cuộc điều tra định kỳ như: điều tra năng suất sản lượng lúa hè 

thu; tiếp tục điều tra xây dựng, vốn đầu tư quý III. Lãnh đạo Cục yêu cầu phòng Thu 

thập thông tin phối hợp chặt chẽ cùng phòng Thống kê kinh tế, phòng Thống kê xã 

hội, các Chi cục, tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ 

các cuộc điều tra bằng hình thức gián tiếp qua trang tác nghiệp, qua zalo, điện thoại, 

thư công tác…để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát, khắc 

phục sửa chữa những sai sót trong quá trình thu thập thông tin; nâng cao chất lượng 

thông tin điều tra.  

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả các cuộc điều tra một cách nghiêm túc, 

đúng quy trình hưỡng dẫn; phối hợp xử lý thông tin, duyệt số số liệu, tổng hợp kết 

quả điều tra đúng thời gian quy định, phục vụ kịp thời cho việc thực hiện báo cáo của 

các bộ phận chuyên ngành, đồng thời báo cáo về Tổng cục theo quy định của phương 

án điều tra.  

Phòng Thu thập thông tin, phối hợp cùng các phòng tham mưu xây dựng kế 

hoạch nghiệm thu, sửa lỗi, ghi mã, duyệt kết quả, tổng hợp, truyền số liệu các cuộc 

điều tra về trung tâm tin học thống kê. 

 - Công tác Tổng điều tra kinh tế:  

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện TĐT theo nội dung hướng dẫn của công văn số 

1053/TCTK-TTDL, ngày 19/7/2021 của Tổng cục Thống kê về việc thực hiện Tổng 

điều tra và các cuộc điều tra thống kê trong thời gian giãn cách xã hội. Tổ chức chỉ 

đạo điều tra thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng (khi tình hình dịch được kiểm soát). 

Xây dựng kế hoạch nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra kinh tế giai 

đoạn 1, theo hướng dẫn số:172/HD-TCTK, ngày 13/8/2021 của Tổng cục Thống kê. 

Phòng Thu thập thông tin Thống kê, phối hợp cùng phòng Thống kê Tổng hợp, 

phòng Thống kê Kinh tế, hướng dẫn các huyện, thành phố tiến hành nghiệm thu 

phiếu điều tra doanh nghiệp và phiếu điều tra đơn vị sự nghiệp, hiệp hội. Các Chi cục 

căn cứ vào kế hoạch và hướng dẫn của Cục, tiến hành nghiệm thu phiếu điều tra cho 

các xã, phường, thị trấn đúng quy trình, đúng tiến độ. 

- Công tác thanh tra, pháp chế: Thực hiện kế hoạch thanh tra Tổng điều tra 

Kinh tế (Phiếu doanh nghiệp và phiếu cá thể) khi hết giãn cách XH. Thực hiện đầy 

đủ các loại báo cáo trong lĩnh vực thanh tra, phương pháp chế độ; tiếp tục thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền về Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.  
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- Công nghệ thông tin: Phòng Thu thập thông tin Thống kê, Phòng Tổ chức 

hành chính, phòng Thống kê tổng hợp và các Chi cục, cần phối hợp chặt chẽ để thực 

hiện tốt các công việc như: bảo trì máy móc thiết bị, hướng dẫn cài đặt các chương 

trình điều tra, cung cấp tài khoản và phân quyền cho các đối tượng quản lý, giám sát 

viên  và điều tra viên; quản lý các chương trình nhập tin, cập nhật tin bài trên trang 

web và bảng led của Cục; Chỉ đạo các phòng, các chi cục tăng cường vận hành phần 

mềm quản lý công việc (TaskGov) và tiếp tục thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ở Cục và Chi cục.  

- Công tác hành chính, tài vụ: Thực hiện tốt công tác tài chính, tài vụ. Thanh 

toán hoàn tạm ứng các khoản chi, thực hiện việc thanh toán, chi trả tiền công cho 

những công việc đã thực hiện xong ở các phòng và các chi cục. Đề nghị lãnh đạo các 

phòng, Chi cục và bộ phận kế toán (Cục, Chi cục) cần quan tâm thực hiện.  

Yêu các các huyện, TP công khai các tiêu chẩn, định mức trong các cuộc điều 

tra và Tổng điều tra đến tất cả các đối tượng tham gia điều tra thống kê và Tổng điều 

tra. Các Chi cục cần khẩn trương thanh quyết toán các cuộc điều tra và các công việc 

đã thực hiện xong, báo cáo về Cục (qua bộ phận kế toán).  

Phòng Tổ chức hành chính xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tài chính ở các 

huyện, thành phố.  

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ, lái xe, bảo vệ, vệ sinh môi 

trường cơ quan; đảm bảo thực hiện các chính sách về lương, bảo hiểm cho công 

chức, lao động kịp thời, đúng quy định. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan, 

đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản, tài liệu trong cơ quan; chỉ đạo đội tự vệ cơ quan 

chủ động sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu, phân công trực bảo vệ 24/24 

giờ; Phân công công chức trực lễ Quốc khánh 2/9. Thực hiện tốt công tác phòng 

chống cháy nổ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, lao động. Thực hiện tốt 

giờ công lao động. 

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt việc  phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần 

Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu tất cả công chức và người lao 

động trong toành ngành thực hiện đúng yêu cầu 5K. Thực hiện sắp xếp, bố trí công 

chức làm việc luân phiên, trong điều kiện tỉnh tiếp tục quyết định giãn cách XH (nếu 

có). 

 Thực hiện Quy chế dân chủ: Chỉ đạo toàn ngành, thực hiện tốt Quy chế dân 

chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ; phát huy tốt quyền làm chủ của công chức và người lao 

động, mọi hoạt động của Ngành phải được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trước 

tập thể; thực hiện công khai dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ; trong quản lý tài 

chính, tài sản, chi tiêu tài chính đúng theo chế độ tài chính hiện hành; thực hiện tốt 

công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực 

khác; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho công 

chức, lao động.  

  



6 

 

- Công tác tổ chức cán bộ:  

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg, ngày 

23/8/2021 của Tổng cục Thống kê, đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các loại báo 

cáo về tổ chức, cán bộ, đào tạo, thi đua khen thưởng. Nâng lương thường xuyên cho 

công chức đến kỳ hạn. 

Tổ chức tập huấn kiến thức thống kê cho các Chi cục. 

Hội đồng sáng kiến xét sáng kiến năm 2021 cho các cá nhân có đăng ký. 

Bình xét lao động A,B,C quý II 

Chấm điểm thi đua năm 2021, xây dựng kế hoạch thi đua năm 2022 cho các Chi 

cục Thống kê. 

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tạo điều kiện để công chức 

được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, chính trị, quốc 

phòng, an ninh….   

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê 9 

tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý 4 năm 2021 (khi hết thời hạn 

giãn cách XH trên phạm vi toàn tỉnh). 

  Trên đây là những nội dung chủ yếu của chương trình công tác tháng 9/2021. 

Yêu cầu các Phòng và các Chi cục chủ động triển khai thực hiện, phổ biến đến công 

chức, lao động trong toàn Ngành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, 

lao động thực hiện. Toàn ngành phấn đấu khắc phục nghững tồn tại, hạn chế của 

tháng trước, quyết tâm phấn đấu hoành thành các công việc đã đề ra trong tháng 9 ./. 
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