
 

 

 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

Số:        /KH-CTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm “Ngày Thống kê Việt Nam” năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 562/TCTK-VPTC ngày 27/4/2022 của Tổng cục 

Thống kê về việc kỷ niệm “Ngày Thống kê Việt Nam”. 

Cục Thống kê tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 

“Ngày Thống kê Việt Nam” năm 2022 tại đơn vị cụ thể như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Tổ chức các hoạt động nhằm thiết thực chào mừng “Ngày Thống kê Việt 

Nam”, giáo dục truyền thống 76 năm xây dựng và phát triển của ngành. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thống kê Việt 

Nam” đến người cung cấp và sử dụng thông tin thống kê và toàn xã hội, giúp họ 

hiểu, phối hợp, chia sẻ, ủng hộ ngành Thống kê hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. 

- Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành thống kê với phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định nói riêng và đối với cả nước nói chung; đồng thời 

giáo dục truyền thống yêu ngành, yêu nghề cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

2. Thành phần tham dự 

* Tại Hội trường Cục Thống kê: 

- Lãnh đạo Cục Thống kê. 

- Lãnh đạo, công chức và người lao động thuộc cơ quan Cục Thống kê. 

* Trực tuyến tại điểm cầu các Chi cục Thống kê cấp huyện: 

- Lãnh đạo, công chức và người lao động các Chi cục Thống kê khu vực, 

huyện, thị xã, thành phố. 

3. Nội dung, hình thức tổ chức  

3.1. Nội dung chương trình 

- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

- Thông qua ý nghĩa, lịch sử truyền thống của “Ngày Thống kê Việt Nam”. 

- Phát biểu của Lãnh đạo Cục Thống kê. 
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- Phát biểu của đại diện Chi cục Thống kê cấp huyện. 

- Thi trực tuyến về chủ đề “Ngày Thống kê Việt Nam”. 

- Công bố và trao giải thưởng cuộc thi. 

3.2. Hình thức tổ chức 

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm “Ngày Thống kê Việt Nam” và tổ chức thi trực 

tuyến tại Hội trường Cục Thống kê và các điểm cầu Chi cục Thống kê khu vực, 

huyện, thị xã, thành phố.  

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00' ngày 06/5/2022. 

Địa điểm: Hội trường Cục Thống kê và các điểm cầu. 

* Thể lệ cuộc thi trực tuyến về chủ đề “Ngày Thống kê Việt Nam”: 

- Thành phầm dự thi: Tất cả công chức, người lao động các Phòng thuộc cơ 

quan Cục và các Chi cục Thống kê sẽ được chia thành 15 đội, bao gồm: 

+ Cơ quan Cục: 5 đội, gồm: Phòng Thu thập Thông tin thống kê; Phòng 

Thống kê Kinh tế; Phòng Thống kê Xã hội; Phòng Thống kê Tổng hợp; Phòng Tổ 

chức – Hành chính.  

+ Chi cục Thống kê cấp huyện: 9 đội, gồm: Chi cục Thống kê thành phố 

Quy Nhơn; Chi cục Thống kê huyện An Lão; Chi cục Thống kê thị xã Hoài Nhơn; 

Chi cục Thống kê huyện Hoài Ân; Chi cục Thống kê huyện Phù Mỹ; Chi cục 

Thống kê khu vực Tây Sơn – Vĩnh Thạnh; Chi cục Thống kê huyện Phù Cát; Chi 

cục Thống kê thị xã An Nhơn; Chi cục Thống kê khu vực Tuy Phước – Vân Canh. 

- Hình thức thi: Trực tuyến. 

- Thời gian thi: 30 phút. 

- Dạng đề: 20 câu hỏi trắc nghiệm liên quan chủ đề về lịch sử ngành Thống 

kê, phương án điều tra thống kê, văn bản pháp luật về thống kê... 

- Cách thức tham gia: Mỗi đội tương ứng với 1 tài khoản truy cập vào địa 

chỉ https://myaloha.vn/ct/I2FXTT để dự thi. 

 - Cách xét điểm tính giải: Đội đạt giải là đội có bài thi đạt tổng điểm cao 

nhất được xếp theo thứ tự từ cao nhất xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải 

thưởng. Trường hợp bài dự thi có tổng điểm bằng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào 

thời gian hoàn thành câu trả lời nhanh nhất để làm căn cứ xếp giải thưởng.  

- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi: 

+ 01 giải nhất: 400.000 đồng 

+ 02 giải nhì: 300.000 đồng/1 giải 

+ 03 giải ba: 200.000 đồng/1 giải 
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+ 09 giải khuyến khích: 100.000 đồng/1 giải 

4. Kinh phí 

- Cơ quan Cục Thống kê thanh toán theo quy định hiện hành. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể hoạt động 

kỷ niệm “Ngày Thống kê Việt Nam”. 

- Kế hoạch này được phổ biến đến công chức, người lao động ngành Thống 

kê tỉnh Bình Định để thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng TCTK (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng thuộc Cơ quan Cục; 

- CCTK KV, huyện, TX, TP; 

- Lưu VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ 
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