
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành 

Thống kê Việt Nam (06/5/1946 - 06/5/2021) và 30 năm truyền thống ngành 

Thống kê tỉnh Kon Tum (1991-2021) 

 

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2020 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 

- 06/5/2021). 

Cục Thống kê tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động 

hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam (06/5/1946 

- 06/5/2021) và 30 năm truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon Tum (1991-

2021), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Trung ương 

Đảng, Quốc hội và Chính phủ, ngành Thống kê đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

chính trị được giao, khẳng định được vai trò là cơ quan cung cấp thông tin thống 

kê phục vụ xây dựng cũng như giám sát, kiểm tra thực hiện chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần xứng đáng 

vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Tổ chức kỷ niệm các hoạt động 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê 

Việt Nam và 30 năm truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon Tum nhằm ôn lại 

truyển thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào về những thành tựu, đóng góp của 

công chức và người lao động toàn ngành Thống kê trong 75 năm xây dựng và 

phát triển. Qua đó đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao 

lòng yêu Ngành, yêu nghề và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà 

Đảng, Nhà nước giao phó. 

Để đạt được mục đích nêu trên, các hoạt động kỷ niệm này phải có nội 

dung thiết thực, phù hợp với Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 

2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng 

ứng của bộ, ngành, địa phương, phù hợp với các quy định của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; hình thức sinh 

động, phong phú đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, đồng 

thời phải gắn với việc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và Đại hội Đảng 

các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Toàn ngành Thống kê tỉnh Kon Tum phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ cung cấp thông tin kinh tế, xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương các cấp. 

Bên cạnh đó, ngành Thống kê tỉnh Kon Tum thực hiện một số hoạt động 

hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam và 30 năm 

truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon Tum, như sau: 

1. Công tác tuyên truyền hướng tới Kỷ niệm 75 năm thành lập ngành 

Thống kê Việt Nam 

- Nội dung: Xây dựng chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập 

ngành Thống kê Thống kê Việt Nam” trên Trang thông tin điện tử của Cục 

Thống kê tỉnh Kon Tum; đăng các tin, bài, hình ảnh về truyền thống 75 năm xây 

dựng và phát triển ngành Thống kê. 

- Đơn vị chủ trì: Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê 

tỉnh Kon Tum. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian: Từ tháng 11 năm 2020. 

2. Tổ chức cập nhật Kỷ yếu ngành Thống kê  

  2.1. Đối với “Ngành Thống kê Việt Nam 75 năm xây dựng và phát 

triển” 

- Nội dung: Thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian hoàn thành: theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. 

2.2. Đối với “Ngành Thống kê tỉnh Kon Tum 30 năm xây dựng và phát 

triển” 

- Nội dung: Trên cơ sở các tư liệu từ cuốn Kỷ yếu “25 năm một chặng 

đường xây dựng và phát triển” và các tư liệu bổ sung của 5 năm trở lại đây, biên 

tập Kỷ yếu “30 năm một chặng đường xây dựng và phát triển” với các nội dung 

chính sau: 

       + Quá trình hình thành và phát triển ngành Thống kê Kon Tum, trong 

đó tạp trung nêu cập nhật các dấu mốc lớn về quá trình phát triển của Ngành đặc 

biệt trong 5 năm trở lại đây. 

       + Cơ cấu tổ chức của ngành Thống kê Kon Tum cập nhật của 5 năm 

qua. 

       + Một số hình ảnh minh họa quá trình hình thành và phát triển của 

Ngành; hình ảnh về các đồng chí Lãnh đạo, công chức và người lao động của 

ngành Thống kê Kon Tum cập nhật của 5 năm qua. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian hoàn thành: tháng 3/2021. 
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3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt 

Nam và 30 năm truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon Tum 

- Nội dung: Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê 

Việt Nam và 30 năm truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon Tum. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Đơn vị phối hợp:  

+ Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

+ Công đoàn cơ sở Cục Thống kê, Chi đoàn Cục Thống kê. 

- Thời gian hoàn thành: dự kiến cuối tháng 4/2021 hoặc đầu tháng 

5/2021. 

4. Hoạt động đoàn thể 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ  giữa các 

đơn vị thuộc Cục Thống kê chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành 

Thống kê Việt Nam và 30 năm truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon Tum. 

Thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công 

sở” giai đoạn 2019 - 2025. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Đơn vị phối hợp:  

+ Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

+ Công đoàn cơ sở Cục Thống kê, Chi đoàn Cục Thống kê. 

- Thời gian hoàn thành: tháng 4/2021. 

5. Công tác thi đua, khen thưởng 

5.1. Công tác thi đua 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ chính trị chào mừng 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam. 

- Xây dựng phong trào, bình xét các điển hình tiên tiến và tuyên dương 

nhân ngày thành lập Ngành 06/5/2021 (Khi có hướng dẫn của Tổng cục Thống 

kê). 

4.2. Công tác khen thưởng 

- Nội dung:  Khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thống kê với các 

hình thức khen thưởng sau: 

+ Huân chương; 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam; 

+ Giấy khen Cục trưởng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê. 

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

- Thời gian hoàn thành: Trước tháng 4/2021. 
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6. Các nội dung khác 

- Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi các đồng chí nguyên là Lãnh đạo 

Cục Thống kê Kon Tum. 

- Đồng phục toàn ngành. 

- Dự toán kinh phí. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Đơn vị phối hợp:  

+ Các đơn vị thuộc Cục Thống kê tỉnh Kon Tum. 

+ Công đoàn cơ sở Cục Thống kê, Chi đoàn Cục Thống kê. 

- Thời gian hoàn thành: tháng 4-5/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập 

ngành Thống kê Việt Nam và 30 năm truyền thống ngành Thống kê tỉnh Kon 

Tum sử dụng nguồn kinh phí tự chủ/kinh phí thường xuyên, đảm bảo hiệu quả, 

thiết thực, tiết kiệm, tránh lãng phí và theo đúng quy định của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

chủ động tham mưu triển khai tổ chức thực hiện các công việc đã được giao, 

đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng thời gian quy định. 

2. Giao ông Đỗ Văn Hiệp, Phó Cục trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện Kế hoạch này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị được giao chủ trì các 

hoạt động phải thường xuyên, kịp thời báo cáo ông Đỗ Văn Hiệp và Lãnh đạo 

Cục về tình hình thực hiện các hoạt động được giao và những khó khăn, vướng 

mắc để có hướng giải quyết phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu 

và tiến độ của Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG 
- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc CTK; 

- BCH Công đoàn, Chi đoàn; 

- Đăng Website CTK Kon Tum; 

- Lưu: VT, TTra. 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

Phan Quốc Hùng 
 


		2020-11-01T10:34:45+0700
	Việt Nam
	Trần Thị Hoàng Vân<tthvanktu@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-11-01T11:08:12+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Phan Quốc Hùng<pqhungktu@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-11-01T15:50:08+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh Kon Tum<kontum@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-11-01T15:50:22+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh Kon Tum<kontum@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-11-01T15:50:31+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh Kon Tum<kontum@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-11-01T15:52:47+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh Kon Tum<kontum@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




