
             TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Số: 494 /QĐ-CTK  Bình Phước, ngày 27 tháng 8 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về 

thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

  

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TCTK ngày 02/04/2014 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra thu thâp 

thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ-TCTK ngày 8/8/2019 của Tổng cục Thống 

kê về tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số năm 2019; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền Điều tra 

thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng phòng Thanh tra Thống kê, Trưởng các phòng tại Văn 

phòng Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ PCTT-TCTK; 

- Ban Lãnh đạo Cục; 

- Các Phòng VPC, CCTK các huyện, thị xã, TP; 

- Lưu: VT, TTr. 
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội  

của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tình Bình Phước 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 494/QĐ-CTK ngày 27 tháng 8 năm 2019 của  

Cục trưởng Cục Thống kê) 

 

 

Thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2018 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra thu 

thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; 

Thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TCTK ngày 8/8/2019 của Tổng cục 

Thống kê về tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. 

Nhằm góp phần vào sự thành công của cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh 

Bình Phước ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Cung cấp thông tin về mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc 

điều tra tới các cơ quan đơn vị, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người dân 

thuộc các dân tộc thiểu số để tạo sự ủng hộ, sự tham gia tích cực của các cấp, 

các ngành và nhân dân, góp phần thành công của cuộc điều tra. Đồng thời, 

giúp các nhà lãnh đạo các cấp hiểu được tầm quan trọng của cuộc điều tra, từ 

đó chỉ đạo thực hiện tốt cuộc điều tra ở địa phương, góp phần vào công tác 

hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

- Thông qua công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của tổ chức, cá 

nhân đối với hoạt động thống kê và việc chấp hành pháp luật về thống kê. 

II. YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN  

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính kế 

thừa, có trọng tâm trọng điểm.  

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phong phú, chính xác, kịp thời, 

phù hợp với từng đối tượng, thời gian cụ thể, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

Công tác tuyên truyền cần tập trung vào thời điểm, thời gian tiến hành điều tra 

đã được quy định trong Phương án điều tra. 



- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân 

trong công tác tuyên truyền, khuyến khích huy động các nguồn kinh phí hợp pháp 

hỗ trợ cho công tác tuyên truyền cuộc điều tra. 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Nội dung tuyên truyền cuộc điều tra cần tập trung vào những nội dung 

chủ yếu sau: mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, đối tượng điều tra, phạm vi điều tra, 

thời điểm, thời gian điều tra, những nội dung cơ bản của phiếu điều tra, nghĩa 

vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp với cơ quan 

thống kê, điều tra viên thống kê... 

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của ngành 

Thống kê 

Đưa tin, viết bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê.  

- Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019. 

2. Tuyên truyền trên các phương tiên thông tin, truyền thông của ngành 

Dân tộc 

Cung cấp bài viết, thông tin, tư liệu cho đơn vị đầu mối tuyên truyền của 

Dân tộc để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của ngành 

Dân tộc như: Cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019. 

3. Tuyên truyền ở địa phương 

a. Tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh cấp xã 

Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp 

xã tải file MP3 hỏi - đáp về cuộc điều tra để phát trên hệ thống phát thanh cấp xã 

vào khoảng thời gian trước và trong thời gian thu thập thông tin tại địa bàn. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ cuối tháng 9/2019 đến tháng 10/2019. 

b. Tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện 

Đưa tin, bài viết, phóng sự, trailer,…trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, 

huyện. 



- Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê và Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019. 

c. Tuyên truyền qua các buổi họp giao ban của lãnh đạo cấp xã, tổ chức họp 

dân tại địa bàn điều tra. 

Chi cục Thống kê cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên 

truyền một số nội dung cơ bản về cuộc điều tra cho các cuộc họp tại địa phương, 

địa bàn điều tra. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019. 

4. Tổ chức lễ ra quân 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố được chọn tổ 

chức Lễ ra quân. 

- Thời gian thực hiện: Ngày 01/10/2019. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện cụ thể của huyện, thị xã, thành phố để 

xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng trên địa bàn, 

chú trọng tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Chủ động làm việc với 

cấp có thẩm quyền tại địa phương để được hỗ trợ thêm kinh phí tăng cường cho 

công tác tuyên truyền; 

- Cục Thống kê phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan khác tuyên 

truyền cuộc điều tra trên địa bàn; 

- Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ủy ban nhân dân 

cấp xã tuyên truyền trên địa bàn. 

- Thời gian gửi kế hoạch về Cục Thống kê trước ngày 6/9/2019. 

 Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Điều tra thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Yêu 

cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, kịp thời, 

có hiệu quả./. 

 

 

 


