
 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊHƯNG YÊN 

 

Số:        /KH-CTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2020 
 

 

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)  

của Cục Thống kê kê Hưng Yên 

 

Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TCTK ngày 21/9/2020 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 Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm thành lập ngành Thống kê Việt 

Nam, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong toàn ngành về 

những mốc son lịch sử hình thành và phát triển của ngành Thống kê Việt Nam 

nói chung và ngành Thống kê Hưng Yên nói riêng;  

- Nhằm khơi dậy lòng tự hào về những thành tựu, đóng góp của công chức, 

người lao động 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. 

- Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi gắn với đẩy mạnh các phong trào 

thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua chào mừng 75 năm Ngày thành lập 

ngành Thống kê Việt Nam. 

- Để đạt mục đích trên, các hoạt động kỷ niệm phải có nội dung thiết thực, 

phù hợp với Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy 

định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, 

địa phương, phù hợp với quy định của Chính phủ, Thủ tưởng 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 gắn với việc chào 

mừng các ngày lễ lớn năm 2020, năm 2021 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 

hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Toàn ngành Thống kê Hưng Yên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo 
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Đảng và Nhà nước các cấp. Bên cạnh đó, thực hiện một số hoạt động hướng tới 

kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam như sau: 

1. Công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập 

ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) 

- Nội dung: Xây dựng biểu tượng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành 

Thống kê, mở chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành 

Thống kê” trên Website của Cục Thống kê Hưng Yên đăng các tin bài, hình ảnh 

về truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của Ngành Thống kê; đăng tin, 

bài về quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Thống kê trên Báo 

Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê; Phòng Tổ chức - Hành chính. 

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

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 05/2021. 

2. Tổ chức biên soạn, xuất bản Kỷ yếu “Ngành Thống kê tỉnh Hưng 

Yên 75 năm xây dựng và phát triển 1946-2021” 

- Nội dung: Trên cơ sở các tư liệu từ cuốn sách Lịch sử ngành Thống kê 

Hưng Yên (1946-2006), Kỷ yếu “Ngành Thống kê tỉnh Hưng Yên (1946-2016)” 

và các tư liệu bổ sung của 5 năm trở lại đây, biên soạn cuốn Kỷ yếu “Ngành 

Thống kê tỉnh Hưng Yên 75 năm xây dựng và trưởng thành 1946-2021” với các 

nội dung chính sau: 

+) Những sự kiện lịch sử trong quá trình xây dựng và phát triển ngành 

Thống kê Việt Nam. 

+) Ngành Thống kê tỉnh Hưng Yên từ khi thành lập đến khi hợp nhất thành 

tỉnh Hải Hưng (Giai đoạn 1946-1967). 

+) Ngành Thống kê Hải Hưng thời kỳ hợp nhất (Giai đoạn 1967-1996). 

+) Ngành Thống kê tỉnh Hưng Yên từ khi thành tái lập tỉnh đến nay (Giai 

đoạn 1997-2021). 

+) 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 các đơn vị qua 

các thời kỳ. 

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

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

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 3/2021. 

3. Xây dựng Phòng Truyền thống của Cục Thống kê 

- Nội dung: Xây dựng tư liệu, sưu tầm hiện vật để trưng bày Phòng Truyền 
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thống của Cục Thống kê. 

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

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

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 12/2020. 

4. Tổ chức các hoạt động chào mừng 

4.1. Tham gia các hoạt động do Tổng cục Thống kê tổ chức 

- Cử đại diện Cục Thống kê Hưng Yên tham dự cuộc “Duyên dáng GSO” 

theo kế hoạch tổ chức của Tổng cục Thống kê. 

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

- Đơn vị phối hợp: BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TNCS HCM. 

4.2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao 

- Nội dung các hoạt động:  

+) Động viên công chức, lao động toàn ngành tích cực luyện tập thể thao, 

cầu lông hàng ngày nhằm nâng cao trình độ và tăng cường rèn luyện sức khỏe.  

+) Xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao trong nội bộ cơ quan nhân 

dịp mừng Tết, mừng xuân Tân Sửu 2021; xây dựng Kế hoạch tổ chức giao lưu 

thể thao, văn nghệ trong toàn ngành nhân dịp kỷ niệm 30/4 và 01/5 năm 2021; 

kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thống kê (06/5/2021). 

+) Xây dựng Kế hoạch tổ chức luyện tập từ 2-3 tiết mục văn nghệ mới 

nhằm phục vụ các hoạt động chung và hoạt động kỷ niệm của cơ quan, của 

Ngành, của tỉnh và của tổ chức đoàn thể cấp trên. 

- Đơn vị chủ trì: BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

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

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021. 

5. Công tác thi đua, khen thưởng 

5.1. Công tác thi đua 

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Công chức, người lao động thuộc 

Cục Thống kê Hưng Yên thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-

2024”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”;... 

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

nhiệm vụ chính trị chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê 

Việt Nam. 

- Xây dựng phong trào, bình xét các điển hình tiên tiến và tuyên dương 
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nhân ngày thành lập Ngành 06/5/2021. 

5.2 . 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 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. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành tháng 3/2021. 

6. Hội thảo “Ngành Thống kê - 75 năm xây dựng và phát triển” 

- Nội dung: Theo Kế hoạch của Tổng cục Thống kê. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Thanh tra Thống kê, Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021. 

7. Các nội dung khác 

- Nội dung: Tổ chức các hoạt động thăm hỏi các thế hệ Lãnh đạo Ngành 

qua các thời kỳ. 

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

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

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2021. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Phòng Tổ chức - Hành chính căn cứ vào nhiệm vụ được giao và các nội 

dung liên quan để lập dự toán kinh phí cho các hoạt động đảm bảo hiệu quả, 

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

Cục trưởng xem xét, quyết định trong nguồn kinh phí thường xuyên được cấp 

năm 2020 và năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nội 

dung có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch và đề cương 

chi tiết, đồng thời chủ động triển khai tổ chức thực hiện các công việc được 

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

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê các huyện, 

thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 

75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam của đơn vị mình. Kinh phí 

cho các hoạt động sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, các nguồn thu hợp 

pháp của đơn vị; tăng cường kinh phí xã hội hóa. 
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3. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ 

trì các hoạt động phải thường xuyên báo cáo Cục trưởng về tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ được giao và những khó khăn vướng mắc để có hướng giải quyết 

phù hợp, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ của Kế hoạch này. 

Trên đây là 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) của Cục 

Thống kê kê Hưng Yên; Lãnh đạo Cục Thống kê yêu cầu các đơn vị thuộc Cục 

Thống kê thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 
  

 CỤC TRƯỞNG 
 Nơi nhận: 

- Lãnh đạo CTK; 

- Các đơn vị thuộc CTK; 

- Lưu: VT, TTTK. 

 

 

 

 

 

 

Đào Trọng Truyến 

 



 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊHƯNG YÊN 

 

 

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam 

(06/5/1946-06/5/2021) 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-CTK ngày 12/10/2020 của Cục Thống kê Hưng Yên) 

 

Số 

TT 
Nội dung 

Đơn vị chủ 

trì 
Sản phẩm cụ thể 

Thời gian hoàn 

thành 
Đơn vị phối hợp 

I 
Công tác tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 75 

năm Ngày thành lập ngành Thống kê 
    

1 
Xây dựng biểu tượng kỷ niệm 75 năm ngày 

thành lập ngành Thống kê 
TCHC Biểu tượng 

Từ tháng 

10/2020-5/2021 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

2 
Xây dựng chuyên mục trên Website của Cục 

Thống kê Hưng Yên 

TCHC; 

TTTK 

Các bài viết về thống kê và 

thành tựu của ngành Thống kê 

Từ tháng 

10/2020-5/2021 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

3 
Đề xuất các ấn phẩm là sản phẩm chủ đạo hướng 

tới Kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành 
TKTH Các ấn phẩm Tháng 11/2020 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

II 
Biên soạn, xuất bản “Ngành Thống kê tỉnh 

Hưng Yên 75 năm xây dựng và phát triển” 
TCHC Kỷ yếu điện tử Tháng 3/2021 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

III 
Xây dựng Phòng Truyền thống của Cục 

Thống kê 
TCHC Các hiện vật, tài liệu;… Tháng 12/2020 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

IV Hoạt động đoàn thể     

1 Cử người tham gia cuộc “Duyên dáng GSO” do 

Tổng cục Thống kê tổ chức; 

Công đoàn 

CTK 
Tham gia cuộc thi Tháng 4/2021 TCHC 

2 Tổ chức luyện tập một số chương tình văn nghệ 
Công đoàn 

CTK; 
Tiết mục văn nghệ Tháng 4/2021 TCHC 
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Số 

TT 
Nội dung 

Đơn vị chủ 

trì 
Sản phẩm cụ thể 

Thời gian hoàn 

thành 
Đơn vị phối hợp 

CĐTN 

3 

Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao giữa các 

đơn vị thuộc Cục Thống kê và giữa Cục Thống 

kê với các cơ quan, đơn vị 

Công đoàn 

CTK; 

CĐTN 

Giao lưu thể thao 
Tháng 2/2021 

Tháng 4/2021 
TCHC 

VI Công tác thi đua, khen thưởng     

1 
Công tác thi đua (Xây dựng phong trào thi đua về 

chuyên môn, nghiệp vụ) 
TTTK 

Các phong trào thi đua được 

tổ chức 

Từ nay đến 

tháng 4/2021 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

2 
Công tác khen thưởng Kỷ niệm 75 năm thành lập 

Ngành 
TTTK 

Các tổ chức cá nhân, được 

khen thưởng 
Tháng 4/2021 

Các đơn vị thuộc 

CTK 

IX Các nội dung khác     

1 Tổ chức các hoạt động tri ân TCHC Hội nghị gặp mặt  Tháng 5/2021 
Các đơn vị thuộc 

CTK 

2 Kinh phí TCHC 
Tổng hợp dự toán các hoạt 

động 
Tháng 10/2020 

Công đoàn CTK, 

CĐTN, các đơn 

vị liên quan 

 

Ghi chú: Quy định một số từ viết tắt như sau: 

- TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính; 

- TTTK: Phòng Thanh tra Thống kê; 

- Công đoàn CTK: Công đoàn cơ sở Cục Thống kê; 

- CĐTN: Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính. 
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