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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 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết
định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021;
Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nội vụ về
việc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1559/KH-BCĐ ngày 26
tháng 03 năm 2020 của Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương ban
hành kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua Tổng điều tra
kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức phát động cuộc thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh nhằm
nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị Tổng điều tra; công tác Thu thập thông
tin và giám sát điều tra; công tác Tổng hợp và báo cáo kết quả tổng hợp nhanh
cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 để phục vụ
việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội trên
địa bàn tỉnh, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát
triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
2. Yêu cầu
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt những nội dung, yêu cầu của
Tổng điều tra đến các đối tượng liên quan thuộc quyền quản lý, trách nhiệm của
cơ quan, đơn vị mình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhằm phục vụ tốt cuộc
Tổng điều tra.
- Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm
2021 tỉnh Hậu Giang, xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện cuộc
Tổng điều tra đáp ứng yêu cầu, quy định của Ban chỉ đạo Trung ương; phối hợp
chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan, giải quyết những khó
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
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II. NỘI DUNG THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Mục tiêu thi đua: “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021”.
2. Đối tượng thi đua: Các Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã.
3. Nội dung thi đua: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
4. Hình thức khen thưởng
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân, đã có thành
tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Riêng đối với Bằng khen tập thể phải
yêu cầu hoàn thành các nội dung thi đua đạt từ 95 điểm trở lên.
4.1. Bằng khen cho tập thể:
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 09 tập thể.
+ Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện: 01 tập thể đạt hạng nhất.
+ Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 08 tập thể đạt hạng nhất của các
huyện, thị xã, thành phố.
4.2. Bằng khen cho cá nhân:
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 cá nhân.
+ Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện: chọn 03 cá nhân
(lựa chọn cá nhân tiêu biểu trong Ban chỉ đạo cấp huyện).
+ Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: chọn 17 cá nhân (mỗi đơn vị
cấp huyện chọn 02 cá nhân; riêng huyện Phụng Hiệp chọn 03 cá nhân).
4.3. Cộng điểm thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cho các
huyện, thị xã, thành phố:
- Hạng nhất: 3 điểm.
- Hạng nhì: 2 điểm.
- Hạng ba: 1 điểm.
5. Thời gian:
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi trước ngày tổ chức Hội nghị tổng kết
ít nhất 10 ngày làm việc. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:
+ Tờ trình (Công văn) đề nghị khen thưởng.
+ Biên bản họp xét khen thưởng.
+ Báo cáo thành tích.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp xây dựng
kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể, đôn đốc kiểm tra thường xuyên
việc thực hiện công tác tổng điều tra, kịp thời đánh giá.
2. Cục Thống kê tỉnh và Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) giúp Thường trực UBND tỉnh
chỉ đạo, theo dõi kết quả thi đua, kịp thời uốn nắn, đánh giá và đề nghị khen
thưởng đúng thành tích và đảm bảo tính trung thực, khách quan.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế
và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, được phổ biến
đến UBND cấp huyện biết để thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện,
nếu có vấn đề vướng mắc (do vượt thẩm quyền), Cục Thống kê tỉnh báo cáo xin
ý kiến của Trưởng ban Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở
hành chính năm 2021 tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ Tổng điều tra kinh tế và
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh;
- Báo Hậu Giang;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCTH,KM.
D\2021\1559 KH Phong trào Tổng điều tra KT – CS hành chính

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Cảnh Tuyên

