
 

 

 

 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA   

NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP 

VÀ THỦY SẢN TỈNH LÀO CAI ____________________
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________________________
 

Số: 103/CV-BCĐ 
V/v kiểm tra, giám sát và báo cáo 

 tiến độ điều tra  

       Lào Cai, ngày  26  tháng 6 năm 2016 

 

           Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và  

                             thủy sản các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 378/BCĐTW-TTT ngày 02 tháng 6 năm 2016 của 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về 

việc hướng dẫn nội dung kiểm tra, giám sát Tổng điều tra (TĐT) nông thôn, 

nông nghiệp và thủy sản năm 2016, BCĐ tỉnh Lào Cai hướng dẫn một số nội 

dung về công tác kiểm tra giám sát và thực hiện báo cáo tiến độ  trong Tổng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 như sau: 

1. Lực lượng kiểm tra, giám sát  

- Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực TĐT cấp huyện, thành phố. 

- Công chức Chi cục Thống kê.  

- Thành viên Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã. 

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

- Kiểm tra, giám sát nội dung được phân công theo đúng Phương án TĐT, 

Quy trình nghiệp vụ, kế hoạch về công tác tuyên truyền trong TĐT và hướng dẫn 

nghiệp vụ do BCĐ TW ban hành. 

- Hướng dẫn đối tượng được kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện đúng 

quy định Phương án TĐT. 

- Kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát của giám sát viên các cấp. 

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

Chỉ đạo cùng cấp hoặc 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 nội dung báo cáo. 

 3. Nội dung kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các nội dung trong 

Phương án TĐT, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 



 

 

 

 

- Công tác tuyên truyền TĐT: Hình thức, thời gian, thời lượng và tài liệu 

tuyên truyền được quy định cụ thể trong sổ tay hướng dẫn công tác tuyên truyền 

trong TĐT; 

- Hoạt động thu thập thông tin với các nội dung được quy định trong Quy 

trình thu thập thông tin của điều tra viên (ĐTV) và kiểm tra của tổ trưởng (TT) 

do BCĐ TW ban hành. 

4. Phương pháp kiểm tra, giám sát  

Phương pháp kiểm tra giám sát được tiến hành theo Quy trình kiểm tra, 

giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê được ban hành kèm theo quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 

năm 2015 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê. 

4.1. Chuẩn bị kiểm tra giám sát  

- Chuẩn bị tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát: Tài liệu 

Tổng điều tra do BCĐ TW; hồ sơ, tài liệu do đối tượng được kiểm tra, giám sát 

cung cấp;... 

- Phối hợp với tổ chức, cá nhân là đối tượng được kiểm tra, giám sát xây dựng 

và thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nội dung và thời gian cụ thể.  

4.2. Tiến hành kiểm tra, giám sát 

Tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua việc theo dõi, xem xét, đánh giá 

đối tượng tham gia thực hiện TĐT, cụ thể: 

a) Công tác tuyên truyền  

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền TĐT ở các cấp. 

Các hình thức tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại 

chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, báo viết, báo điện tử, bản 

tin,...); cổ động (pa-nô, áp phích, khẩu hiệu,...); tổ chức họp phổ biến ở cộng đồng 

(họp thôn/ấp/bản, các đoàn thể quần chúng,...). Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tổ chức 

buổi lễ ra quân thu thập thông tin Tổng điều tra tại trụ sở UBND xã vào sáng 

ngày 01/7/2016.  

Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền TĐT với những nội dung chính sau:   

- Hình thức tuyên truyền; 

- Thời gian và thời lượng tuyên truyền; 

- Tài liệu tuyên truyền. 

b) Hoạt động thu thập thông tin  

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố tổ chức các đoàn kiểm 

tra, giám sát trực tiếp trong những ngày đầu đến địa bàn điều tra tham dự phỏng 



 

 

 

 

vấn của các điều tra viên. Kiểm tra các phiếu đã hoàn thiện, góp ý cho điều tra 

viên, tổ trưởng về những sai sót của phiếu điều tra; kiểm tra logic phiếu điều tra, 

giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ của điều tra viên, tổ trưởng; 

(1) Tổ trưởng 

Kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của TT với các nội dung:  

- Công tác chuẩn bị thu thập thông tin: Tiếp nhận tài liệu, phân chia địa 

bàn, phân phối tài liệu cho các ĐTV,... 

- Thu thập thông tin: TT đi cùng với ĐTV đến đơn vị điều tra trong ngày 

điều tra đầu tiên; họp rút kinh nghiệm với các ĐTV; kiểm tra phiếu điều tra;... 

- Tiếp nhận phiếu điều tra từ ĐTV. 

(2) Điều tra viên 

Kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của ĐTV với các nội dung: 

- Công tác khảo sát địa bàn trước khi điều tra. 

- Quy trình thu thập thông tin của ĐTV. 

- Tham gia họp rút kinh nghiệm và báo cáo tiến độ điều tra với TT. 

 GSV chọn ngẫu nhiên 02 ĐTV thuộc địa bàn của TT đã được phỏng vấn ở 

trên, trực tiếp đi cùng ĐTV đến đơn vị điều tra để giám sát các nội dung theo Mẫu số 

05 trong phụ lục đính kèm. 

(3) Đơn vị điều tra 

Kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin theo các nội dung: 

- Công tác thu thập thông tin của ĐTV. 

- Công tác tuyên truyền tại địa phương. 

GSV chọn ngẫu nhiên ít nhất 02 đơn vị đã tiến hành điều tra thuộc địa bàn 

của ĐTV, TT đã được giám sát ở trên, trực tiếp đến và phỏng vấn theo Mẫu số 

06 trong phụ lục đính kèm. 

4.3. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát  

a) Nội dung báo cáo 

Báo cáo của đoàn kiểm tra các cấp áp dụng Mẫu số 02 của Quy trình kiểm 

tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê được ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 

3 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

GSV báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo Mẫu số 02 trong phụ lục 

kèm theo. 



 

 

 

 

b) Thời gian báo cáo 

Kiểm tra viên, giám sát viên báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát bằng văn 

bản và gửi Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực TĐT cùng cấp, cá nhân, tổ chức có 

liên quan để xem xét, xử lý theo thẩm quyền chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày 

kết thúc cuộc kiểm tra, giám sát. 

5. Báo cáo  tiến độ Tổng điều tra 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố, báo cáo tiến độ triển 

khai Tổng điều tra tại địa phương vào các ngày 5, 10, 15, 25, 31 tháng 7 năm 

2016, qua địa chỉ mail: laocai@gso.gov.vn theo biểu mẫu quy định.      

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị trao đổi với Tổ 

thường trực (Phòng Thống kê Nông nghiệp- Cục Thống kê) để thống nhất thực 

hiện./. 

 

    Nơi nhận:                                                                                       
         - Như trên;  

         - Ban chỉ đạo TW (để b/c); 

         - Các thành viên BCĐ tỉnh; 

         - Chi cục TK huyện, thành phố; 

         - Lưu: VT, NN. 

 

                                                        

                                                        

   KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 
 

 

 

 
 

  

CỤC TRƯỞNG  CỤC THỐNG KÊ 

Vũ Viết Trường  
 


