Sáng ngày 06/5/2022, tại Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội thi Tìm hiểu và tuyên truyền Luật
Thống kê.
Với mục đích phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ công chức, điều tra viên công tác trong ngành Thống
kê trên địa bàn thành phố và người cung cấp thông tin về những nội dung quan trọng của Luật Thống kê;
góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực thống kê; Tạo cơ hội cho cán bộ công
chức, điều tra viên rèn luyện kỹ năng tiếp cận, tuyên truyền về việc chấp hành pháp luật thống kê đối với
người cung cấp thông tin; qua đó đáp ứng được nhiệm vụ của ngành thống kê trong tình hình mới; đảm bảo
chất lượng điều tra thống kê, làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê và
tạo thêm niềm tin của người sử dụng vào thông tin thống kê; Vừa tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa, nâng cao đời
sống tinh thần; vừa là dịp để các cán bộ công chức, điều tra viên giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh
nghiệm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình.
Đến với hội thi, các đội đã thể hiện tinh thần học hỏi, giao lưu, đoàn kết và chia sẻ. Các thành viên mỗi đội
đều có kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ Thống kê tại cơ sở cũng như những ứng
xử tính huống thông minh, hiệu quả khi gặp các câu hỏi bất ngờ.
Các đội đã đem đến một không khí vui, trẻ, khỏe, thông thái tạo nên bầu không khí sôi động cho hội thi cũng
như sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Kết thúc hội thi, các đội đều được ban giám khảo đánh giá cao về kỹ năng cũng như kiến thức tại cuộc thi,
đặc biệt có một số cá nhân qua cuộc thi đã thể hiện bộc lộ được điểm mạnh của mình trong một số phần thi.

