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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế  

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 

1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021; 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang; Kế hoạch số 01/KH-BCĐT ngày 03 

tháng 02 năm 2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); 

Để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phát 

động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh với tinh thần 

đoàn kết, chủ dộng, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

góp phần hoàn thành công tác Tổng điều tra. 

- Phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân đồng thời tạo ra phong trào thi 

đua sôi nổi, rộng khắp trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các giám sát 

viên, tổ trưởng và điều tra viên góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra. 

- Động viên, khích lệ tinh thần hăng say của mỗi tập thể, cá nhân tham gia 

vào công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng 

công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. 
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2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 phải được phát động sâu rộng, thường xuyên, liên tục đến tất cả các 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra; các giám sát viên, điều tra viên, tổ trưởng và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;  

- Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen 

thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích tham gia các công việc 

của Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Làm tốt công tác tổng kết phong trào thi đua, phát hiện khen thưởng kịp 

thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; quá trình bình xét phải đảm bảo 

khách quan, chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, 

đúng thành tích và tiêu chuẩn đề ra. 

II. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA VÀ HÌNH 

THỨC KHEN THƯỞNG: 

1. Mục tiêu 

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/02/2021 đến hết ngày 30/5/2022. 

3. Đối tượng thi đua 

- Đối với tập thể, bao gồm: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Tổ thường 

trực Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tổng điều tra. 

- Đối với cá nhân, bao gồm: Tất cả các lực lượng tham gia thực hiện công 

tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh như sau: Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều 

tra các cấp: tỉnh, huyện, xã; thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh, 

cấp huyện; tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên và các cá nhân có những thành 

tích tiêu biểu đóng góp cho sự thành công của cuộc Tổng điều tra.  

4. Nội dung thi đua 

Thực hiện tốt Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTg 

ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT 

ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1096/QĐ-

BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 2397/QĐ-

UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh. 

5. Hình thức khen thưởng 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra, cụ thể: 

5.1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể, gồm: 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Tổ Thường trực: 05 tập thể; 
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- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 15 tập thể; 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia Tổng điều tra: 03 tập thể. 

5.2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 79 cá nhân, gồm: 

- Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh: 03 cá nhân; 

- Thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh: 06 cá nhân; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện: 06 cá nhân; 

- Thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp huyện: 09 cá nhân; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 15 cá nhân (mỗi đơn vị 

cấp huyện chọn 01 hoặc 02 cá nhân); 

- Điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, quản trị viên: 40 cá nhân.  

6. Tiêu chuẩn khen thưởng 

Tiêu chuẩn khen thưởng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được 

giao thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Các yêu cầu, tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưởng 

đối với tập thể, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra như sau:   

a) Đối với tập thể  

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành đầy đủ, kịp thời, chính xác và có 

sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện cuộc Tổng điều tra kết quả cao. Các 

khâu công việc trong Tổng điều tra phải đạt, gồm: 

(i) Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc đúng thành phần, thời gian quy 

định; xây dựng kế hoạch (văn bản chỉ đạo) thực hiện cuộc Tổng điều tra ở địa 

phương; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền; tuyển chọn lực lượng và tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ cho các đối tượng tham gia đảm bảo cả về số lượng và 

chất lượng. 

(ii) Triển khai thu thập thông tin tại địa bàn kịp thời, chặt chẽ, hoàn thành 

đúng thời gian quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn 

điều tra nâng cao chất lượng thông tin.  

(iii) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng báo cáo hay thông tin nhanh 

theo quy định Ban chỉ đạo cấp trên; kết quả nghiệm thu phiếu điều tra không có 

sai sót hoặc tỷ lệ sai sót ít nhất. 

b) Đối với cá nhân 

Gương mẫu, trách nhiệm và tích cực thực hiện công việc, nhiệm vụ được 

giao trong cuộc Tổng điều tra; có sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện cuộc 

Tổng điều tra đạt kết quả cao. Riêng điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại 
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địa bàn đúng quy trình, thông tin đảm bảo chính xác và hoàn thành đúng thời 

gian quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, phân công 

trách nhiệm cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện công tác 

Tổng điều tra; kết thúc cuộc thi đua kịp thời đánh giá kết quả thực hiện phong 

trào thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền 

khen thưởng 

2. Cục Thống kê tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở 

Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 

phong trào thi đua; tổng hợp, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh khen đúng đối tượng, thành tích theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có ý kiến gửi về Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, báo cáo 

Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:  
- Ban TĐKT TW; 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Tổng điều tra tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Báo AG; Đài PTTH An Giang; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- BCĐ Tổng điều tra cấp huyện; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;  

- Website Văn phòng; 

- Lưu VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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