
TỔNG CỤC THỐNG KÊ  

CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN 

 

Số:         /CTK-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày      tháng 10 năm 2020 

V/v tham gia cuộc thi “Sưu tầm hiện vật, 

tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển 

ngành Thống kê Việt Nam” 

 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Cục Thống kê Hưng Yên 

 Thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TCTK ngày 02/10/2020 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Thể lệ cuộc thi “Sưu tầm hiện vật, 

tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam”, Lãnh đạo 

Cục Thống kê thông báo thể lệ cuộc thi tới các đơn vị như sau: 

1. Đối tượng dự thi 

- Người đã và đang làm công tác thống kê trong các tổ chức: 

+ Hệ thống tổ chức thống kê tập trung; 

+ Các tổ chức thống kê bộ, ngành; 

+ Các tổ chức/đơn vị thống kê trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

+ Tổ chức/cơ quan thống kê ở cấp xã và điều tra viên thống kê. 

- Người quan tâm tới công tác thống kê. 

- Các Uỷ viên Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Chấm thi, Tổ Thư ký giúp việc 

không được tham gia cuộc thi. 

2. Nội dung dự thi 

- Hiện vật sưu tầm được các thế hệ lãnh đạo, công chức và người lao động 

qua các thời kỳ sử dụng trong quá trình công tác. 

- Hiện vật sưu tầm đã từng được sử dụng hoặc có liên quan đến công tác 

thống kê trong 75 năm qua. 

- Tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm thống kê qua các thời kỳ. 

- Tranh, ảnh, hình vẽ, hồi ký/bút ký, video liên quan đến hoạt động thống 

kê qua các thời kỳ. 

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, đồ dùng gia đình 

trong đời sống sinh hoạt của các gia đình, cá nhân…đã từng công tác hoặc phục 

vụ công việc có liên quan đến lĩnh vực Thống kê. 

3. Yêu cầu về hình thức và nội dung của hiện vật, tài liệu 
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3.1. Hiện vật sưu tầm phải được ghi rõ các nội dung về (Mẫu kèm theo): 

- Tên và năm của hiện vật được sưu tầm. 

- Nội dung chi tiết của hiện vật (hiện vật được sử dụng làm gì). 

- Họ và tên, năm sinh, địa chỉ liên hệ, nghề nghiệp, số điện thoại, email 

(nếu có) của người sưu tầm. 

3.2. Khuyến khích 

- Các hiện vật, tài liệu sưu tầm có tuổi đời càng cao càng tốt. 

- Không hạn chế số lượng hiện vật, tài liệu được sưu tầm. 

3.3. Hiện vật, tài liệu sưu tầm không hợp lệ 

- Không liên quan đến con người hoặc lĩnh vực thống kê. 

- Hiện vật, tài liệu sưu tầm được làm nhái, giả, do phạm pháp mà có. 

4. Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Chấm thi và Tổ Thư ký giúp việc 

- Ban Tổ chức cuộc thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định 

thành lập. 

- Ban Chấm thi và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chấm thi do Trưởng ban Ban 

Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. 

5. Nhận và đánh giá hiện vật, sưu tầm tài liệu 

5.1. Thời gian và địa chỉ nhận hiện vật, tài liệu dự thi 

Hiện vật, tài liệu được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Cục 

Thống kê (qua Phòng Tổ chức - Hành chính), số 466 Nguyễn Văn Linh, phường 

Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, trước ngày 30/11/2020.  

5.2 Đánh giá hiện vật, tài liệu dự thi 

- Ban Chấm thi chịu trách nhiệm xác định tiêu chí và đánh giá các hiện vật, 

tài liệu sưu tầm (Xác định tiêu chí để cho điểm mỗi nội dung). 

- Ban Tổ chức cuộc thi công bố và trao giải thưởng cuộc thi. 

5.3. Thông tin tham khảo 

Thể lệ cuộc thi và thông tin tham khảo được đăng tải tại địa chỉ 

http://www.gso.gov.vn  (Mục “Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành 

Thống kê Việt Nam 06/5/1946 - 06/5/2021). 

6. Giải thưởng cuộc thi 

- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng; 

- 02 giải Nhì: mỗi giải 6.000.000 đồng; 

http://www.gso.gov.vn/
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- 03 giải Ba: mỗi giải 4.000.000 đồng; 

- 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 2.000.000 đồng. 

Giải thưởng được công bố trên website http://www.gso.gov.vn và tổ chức 

trao giải tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê. 

Những người được giải sẽ được mời tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập ngày Thống kê. 

Cục Thống kê Hưng Yên đề nghị trưởng các đơn vị tổ chức triển khai tuyên 

truyền, phổ biến về nội dung cuộc thi, khuyến khích các đối tượng tích cực 

hưởng ứng và tham gia cuộc thi./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo CTK; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đào Trọng Truyến 
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