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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: 159 /CTr-CTK                          Kiên Giang, ngày  01  tháng 7  năm 2021 
 

             

             CHƯƠNG TRÌNH 

                                            Công tác tháng 07 năm 2021 
 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 

Tháng 6 toàn ngành đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn như: báo 

cáo KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm, 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, cấp ủy, 

UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Hoàn thành báo cáo chính thức ở một số 

chuyên ngành. Tổ chức thành công buổi Họp báo công bố số liệu thống kê KTXH 6 

tháng đầu năm 2021, thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan thông tấn, báo 

chí, đài phát thanh, truyền hình; một số sở, ngành cấp tỉnh.  

Hoàn thành việc biên sọan niên giám thống kê của các huyện, đến nay đã có 12 

huyện biên soạn xong (đã gửi in), còn lại 3 huyện, TP chưa biên soạn xong gồm: 

Châu Thành; Rạch Giá; Phú Quốc, đề nghị ba Chi cục khẩn trương hoàn thiện để gửi 

Cục trong tháng 7.   

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: điều tra khảo sát 

mức sống hộ gia đình kỳ 1 (6 tháng đầu năm 2021); điều tra thủy sản 1/6, điều tra 

vốn đầu tư quý 2, 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. 

Tổng điều tra Kinh tế: Chỉ đạo thực hiện hoàn thành điều tra các đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội trên phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo giám sát, đôn đốc, theo dõi tiến độ 

điều tra doanh nghiệp. Tính đến ngày 30/6 điều tra cơ sở hành chính và đơn vị sự 

nghiệp đạt 100%; Điều tra doanh nghiệp đã thực hiện đạt 99,70%.  

Chỉ đạo rà sóat, lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể, các đơn vị tôn giáo và 

phân chia địa bàn điều tra đúng theo quy trình hướng dẫn của BCĐ TW. Kết quả rà 

soát toàn tỉnh có 89.683 cơ sở SXKD cá thể, giảm 5.314 cơ sở so với kết quả lập 

danh sách năm 2020. Tổng số địa bàn điều tra của tỉnh là 512 địa bàn, bình quân 185 

cơ sở/ địa bàn. 

Hướng dẫn BCĐ các huyện, thành phố tuyển chọn điều tra viên, tập huấn 

nghiệp vụ Tổng điều tra đợt 2 cho BCĐ tỉnh và các huyện, TP. Toàn tỉnh mở 20 lớp 

(2 lớp cấp tỉnh và 18 lớp cấp huyện).  
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Duy trì tốt việc quản lý hạ tầng công nghệ thông tin. 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: Thực hiện thanh tra phương án cuộc điều tra năng suất sản 

lượng lúa đông xuân tại huyện Giồng Riềng. 

Công tác tổ chức, cán bộ: Thực hiện đầy đủ các loại báo cáo công tác tổ chức 

cán bộ, báo cáo thi đua khen thưởng, nâng lương và nâng lương sớm cho công chức. 

Tổng hợp kết quả và bình xét thi đua trong đợt phát động nhân kỷ niện 75 năm ngày 

thành lập ngành Thống kê Việt Nam. Kết quả bình xét có 05 tập thể và 09 cá nhân 

đạt thành tích trong phong trào thi đua. 

Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, hoàn thiện chứng từ quyết toán năm 

2020, thanh quyết toán các khoản chi trong quý I, quý II. Phân bổ kinh phí lần 2 của 

TĐT và điều tra thường xuyên. Công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, bảo 

vệ, vệ sinh môi trường….luôn được đảm bảo. 

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, đấu tranh phòng chống quan liêu, 

lãng phí, tham nhũng. Thực hiện bình xét phân loại lao động, công bằng, khách quan 

công khai dân chủ. 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 6 Ban lãnh đạo Cục cùng lãnh đạo các Chi cục đã 

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

lượng, thời giam, 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 một 

số tồn tại cần được khắc phục trong tháng tới đó là: Tiến độ thực hiện một số cuộc 

điều tra còn chậm, một số cuộc điều tra phiếu điều tra còn nhiều sai sót lỗi logic và 

thiếu thông tin; công tác triển khai Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 gặp nhiều khó 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; công tác biên soạn niên giám thống kê ở 

một số Chi cục chưa được quan tâm đúng mức (còn 3 chi cục biên soạn chưa xong). 

Một số lãnh đạo phòng, chi cục còn lúng túng trong chỉ đạo điều hành các mặt công 

tác của đơn vị; quản lý công chức còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ, chưa chỉ đạo quyết 

liệt, từ đó các vị trí việc làm trong đơn vị chưa phát huy hết chức trách nhiệm vụ. 

2. Chương trình chỉ đạo tháng 7 năm 2021 

Khối lượng công việc toàn ngành phải thực hiện trong tháng 7 tương đối nhiều, 

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 tháng 7: Thực hiện hoàn thành báo cáo thống kê 

KTXH tháng 7, 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 số liệu, đối chiếu với các ngành có liên 
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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, du lịch, giá, nhất là tình hình trong mùa dịch 

covid đang diễn biến phức tạp. Các huyện, thành phố cần theo dõi tình hình thời tiết 

mưa bão, lốc xoáy ảnh hưởng đến SXKD và đời sống nhân dân… để từ đó có báo 

cáo phản ảnh kịp thời. Báo cáo nhanh KTXH tháng 7 phải đảm bảo kịp thời phục vụ 

Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cấp ủy, UBND các huyện, TP. Các phòng 

nghiệp vụ chậm nhất là ngày 17/7; các Chi cục huyện, TP chậm nhất là ngày 19/7 

phải thực xong báo cáo nhanh gửi phòng Thống kê Tổng hợp; phòng Tổng hợp hoàn 

thành báo cáo trình lãnh đạo Cục phê duyệt vào ngày 21/7.  

- 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. 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.  

- Biên soạn niên giám thống kê: Phòng Thống kê Tổng hợp, phối hợp cùng 

các Phòng  và 3 Chi cục (chưa biên soạn xong) tiếp tục hoàn thiện niên giám thống 

kê trong tháng 7. Lãnh đạo Cục yêu cầu các trưởng phòng nghiệp vụ và Chi cục 

trưởng Chi cục Thống các huyện, thành phố cần quan tâm chỉ đạo các bộ phận 

chuyên ngành tập hợp, kiểm tra, rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu để hoàn thiện 

in phát hành đúng kế hoạch. 

 Phát hành niên giám thống kê của tỉnh (đã in xong), phòng Thống kê Tổng hợp 

cần tham mưu lên kế hoạch để phân phối theo từng đối tượng. 

Biên soạn hệ thống số liệu niên giám thống kê 45 năm (1975-2020) 

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

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

cuộc điều tra hàng tháng trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương 

mại, giá, lao động việc làm, tra khảo sát mức sống hộ gia đình. Thực hiện các cuộc 

điều tra định kỳ như: điều tra chăn nuôi thời điểm 1/7; điều tra diện tích lúa hè thu; 

tiếp tục điều tra thủy sản 1/6; 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 các cuộc điều tra, để kịp thời hướng 

dẫn, uốn nắn, 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, 

tránh nghiệm thu qua loa, chiếu lệ; 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 xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, giám sát của từng cuộc điều tra, thông báo cho các Chi cục, để các Chi cục chủ 

động phân công cán bộ phối hợp. Xây dựng kế hoạch nghiệm thu, sửa lỗi, ghi mã, 
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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: Tập trung chỉ đạo tuyên truyền Tổng điều 

tra kinh tế giai đoạn 2 trên phạm vi toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền sẽ tập trung  

trong suốt quá trình điều tra tại địa bàn từ ngày 1/7 cho đến ngày 30/7/2021. BCĐ 

các cấp chỉ đạo các cơ quan truyền thông như: báo, đài phát thanh truyền hình, tỉnh, 

đài truyền thanh của huyện đưa tin bài về TĐT, các chuyên mục hỏi đáp về TĐT, 

BCĐ các huyện, TP chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức xe cổ động,  treo băng 

rôn, áp phích tại các địa điểm công cộng đông dân cư, tổ chức các cuôc̣ hop̣ dân để 

phổ biến và tuyên truyền về mục đích, ý nghiã, của cuộc TĐT để chủ cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể hiểu, hợp tác cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. 

Ban chỉ đạo tỉnh và BCĐ các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo, 

giám sát, phân công các thành viên BCĐ và thành viên Tổ thường trực phối hợp 

cùng BCĐ các xã, phường tổ chức chỉ đạo, giám sát điều tra tại các địa bàn ngay 

những ngày đầu tháng 7. 

- Công tác thanh tra, pháp chế: 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. Báo cáo kết quả thanh tra cuộc 

điều tra năng suất, sản lượng lúa đông xuân theo kế hoạch. 

- 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: Phòng Tổ chức hành chính phối hợp cùng các 

phòng chuyên môn xây dựng dự toán chi tiết cuộc Tổng điều tra kinh tế. Quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân quý II/ 2021. Quyết toán kinh phí quý II ở Cục và các Chi cục; 

Phòng Thu thập thông tin phối hợp cùng  Phòng thống kê Kinh tế, Phòng Thống kê 

Xã hội, xác nhận khối lượng phiếu điều tra của từng cuộc cho các huyện, TP để các 

huyện lập chứng từ chi trả và thanh toán cho ĐTV. Thanh toán hoàn tạm ứng chi trả 

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 điếu tra. 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. 
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Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê 6 

tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

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

hiện công khai dân chủ trong công tác bình xét xếp loại lao động; Công khai 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; phát huy tốt quyền làm chủ của công chức và người lao 

động; 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.  

 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; 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. 

- Công tác tổ chức cán bộ: Tiếp tục làm quy trình, xin ý kiến để bổ nhiệm mới 

chức danh phó chi cục trưởng ở ba chi cục theo yêu cầu nhiệm vụ. 

Tiếp tục kiện toàn vị trí việc làm theo mô hình tổ chức mới; lãnh đạo các phòng, 

các chi cục cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng lĩnh vực cũng như từng công việc 

cho từng công chức, để từng công chức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mình, của cơ 

quan đơn vị; quản lý tốt giờ công lao động đúng theo quy chế làm việc của cơ quan. 

 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….   

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. 

  Trên đây là những nội dung chủ yếu của chương trình công tác tháng 7/2021. 

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 7./. 
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