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KẾ HOẠCH  

Giám sát Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

 thời điểm 01/4/2020 
 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TCTK ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát thực 

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

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-CTK ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Cục 

trưởng Cục Thống kê Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, 

thanh tra độc lập và kiểm tra công vụ năm 2020 của Cục Thống kê Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-TCTK ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế 

hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 (ban hành kèm theo Phương án điều tra); 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CTK ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Cục 

Thống kê Kon Tum, về triển khai, thực hiện Điều tra biến động dân số và kế hoạch 

hóa gia đình thời điểm 01/4/2020; Công văn số 98/CTK-DSVX ngày 02 tháng 5 

năm 2020 của Cục Thống kê Kon Tum về việc tiếp tục điều tra trong tháng 5 năm 

2020. 

Cục Thống kê Kon Tum xây dựng Kế hoạch giám sát Điều tra biến động dân 

số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 tại Chi cục Thống kê các huyện, 

thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giám sát công tác tổ chức, triển khai thực hiện Phương án Điều biến động 

dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020, nhằm phát hiện và 

giải quyết kịp thời, tại chỗ các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra. Góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thống kê và công tác kiểm tra nghiệp vụ 

điều tra thống kê, nâng cao chất lượng số liệu các cuộc điều tra thống kê. 

Triển khai, cập nhật các nghiệp vụ bổ sung cho Điều tra viên, Giám sát viên 

cấp huyện biết thực hiện. 

2. Yêu cầu 
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- Công tác giám sát phải tuân thủ theo pháp luật, đảm bảo chính xác, khách 

quan, trung thực, công khai, dân chủ, không làm cản trở đến hoạt động bình thường 

của các đối tượng giám sát. 

- Giám sát đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đúng nội dung, đảm bảo bí mật hồ 

sơ, tài liệu, thông tin có liên quan.  

II. NỘI DUNG, PHẠM VI, THỜI GIAN GIÁM SÁT 

1. Nội dung giám sát 

- Giám sát về công tác tổ chức, thực hiện các quy trình điều tra, thực hiện 

quy định đến phỏng vấn đúng hộ của điều tra viên (ĐTV), số lượng và chất lượng, 

cách hỏi và ghi phiếu điều tra (CAPI) của ĐTV, tính xác thực số liệu thông tin ghi 

phiếu điều tra và tính pháp lý của phiếu điều tra; công tác kiểm tra, giám sát cấp 

huyện, thành phố. 

- Giám sát thực hiện Quy trình tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ thống 

kê tại Chi cục Thống kê các huyện, thành phố (QT/CTK KT-23-CCTK) đối với 

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020. 

2. Phạm vi giám sát: Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

3. Thời gian giám sát: Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 04 tháng 6 năm 2020. 

4. Phƣơng pháp tiến hành giám sát 

- Kế hoạch giám sát được gửi đến Chi cục Thống kê các huyện, thành phố để 

chuẩn bị địa bàn giám sát và các công việc liên quan. 

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát. 

- Dự phỏng vấn hộ điều tra và kiểm tra phiếu điều tra đã hoàn thành.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Lực lƣợng thực hiện giám sát 

Lực lượng giám sát cấp tỉnh là lãnh đạo, công chức Phòng Thống kê Dân số - 

Văn xã, được phân thành 02 Tổ giám sát, cụ thể: 

Tổ 1: Ông Trương Hợp Đoàn, Trưởng phòng, Tổ trưởng; Ông Nguyễn Bá 

Khánh Nhựt, Thống kê viên, Tổ viên. 

Tổ 2: Ông Phan Xuân Thành, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng; Ông Bùi Thúc 

Định, Thống kê viên, Tổ viên. 

2. Tiến độ thực hiện 

Hoạt động giám sát Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời 

điểm 01/4/2020 tiến hành tập trung vào giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn, 

kiểm tra và duyệt phiếu trên trang Web điều hành. 
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STT Thời gian giám sát Đơn vị đƣợc giám sát Thực hiện giám sát 

1 Từ  ngày 18/5 đến 22/5/2020 

TP. Kon Tum, Huyện Ia 

H’Drai, Kon Plông, Kon 

Rẫy, Sa Thầy. 

Tổ 1 

 

2 Từ  ngày 25/5 đến 29/5/2020 

Huyện Đăk Hà, Đăk Tô, 

Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, 

Đăk Glei  

Tổ 2 

 

3 Từ  ngày 01/6 đến 04/6/2020 
Huyện Kon Rẫy, Kon 

Plông, Sa Thầy. 

Tổ 1 

 

4 Từ  ngày 01/6 đến 04/6/2020 

TP. Kon Tum, Huyện 

Đăk Hà, Ngọc Hồi, Đăk 

Glei.  

Tổ 2 

 

3. Chế độ thông tin, báo cáo 

Sau khi kết thúc giám sát tại Chi cục Thống kê các huyện, thành phố giao 

Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số - Văn xã báo cáo cụ thể kết quả giám sát 

(bằng văn bản) gửi Cục trưởng Cục Thống kê theo quy định.  

Sau khi nhận được Kế hoạch giám sát Điều tra biến động dân số và kế hoạch 

hóa gia đình thời điểm 01/4/2020. Đề nghị Chi cục Thống kê các huyện, thành phố 

có địa bàn điều tra được giám sát, chuẩn bị đầy đủ nội dung, báo cáo (theo đề 

cương đính kèm) để phục vụ công tác giám sát của giám sát viên cấp tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch giám sát Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia 

đình thời điểm 01/4/2020 đối với Chi cục Thống kê các huyện, thành phố. Kế 

hoạch này thay thế Kế hoạch 16/KH-CTK ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Cục 

Thống kê tỉnh Kon Tum./. 

  

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Cục;  

- Chi cục TK các huyện, thành phố;  

- Phòng Thanh tra Thống kê; 

- Kế toán; 

- Website CTK tỉnh Kon Tum;   
- Lưu: VT, DS-VX

(17b)
. 

 

KT. CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 
 

 

(Đã ký) 
 

 

Phan Quốc Hùng 
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ĐỀ CƢƠNG 

BÁO CÁO CỦA ĐỐI TƢỢNG GIÁM SÁT 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số:     /KH-CTK  ngày    tháng 5 năm 2020 của Cục 

Thống kê tỉnh Kon Tum về giám sát Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia 

đình thời điểm 01/4/2020) 

 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐƠN VỊ 

 1. Sơ lược tình hình cơ cấu tổ chức của đơn vị 

 2. Tình hình phân công nhiệm vụ của từng Công chức tại đơn vị trong quá 

trình thực hiện Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 

01/4/2020. 

II. VIỆC TỔ CHỨC, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CUỘC ĐIỀU TRA 

1. Căn cứ pháp lý 

- Các văn bản pháp lý được đơn vị áp dụng trong việc tổ chức, triển khai, 

thực hiện Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020 

(các văn bản của TCTK, CTK, Chi cục Thống kê ban hành). 

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện 

- Công tác thu thập thông tin của điều tra viên; 

- Nhiệm vụ của GSV cấp huyện; 

- Kiểm tra, xác minh thông tin, sửa lỗi logic số liệu điều tra; 

- Thực hiện Quy trình tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ thống kê tại Chi 

cục Thống kê các huyện, thành phố (QT/CTK KT-23-CCTK) đối với Điều tra biến 

động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020.  

3. Đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị 

3.1. Đánh giá về những thuận lợi, khó khăn (trong quá trình triển khai, 

thực hiện, các quy định của pháp luật về công tác điều tra thống kê liên quan Điều 

tra biến động dân số và KHHGĐ thời điểm 01/4/2020) 

3.2. Đề xuất, kiến nghị 

Yêu cầu các đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo đề 

cương) và một số hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị trước khi Tổ giám sát đến làm việc. 
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