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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /CTK-TCHC Đà Nẵng, ngày    tháng 3 năm 2020 

V/v thông báo kết luận  

cuộc họp ngày 19/3/2020 
 

 

Kính gửi:  

- Ban Lãnh đạo Cục; 

- Phòng Thống kê Nông nghiệp. 

 

 Căn cứ nội dung cuộc họp giữa Cục trưởng, Lãnh đạo phụ trách phòng 

Thống kê Nông nghiệp và các công chức thuộc phòng Thống kê Nông nghiệp ngày 

19/3/2020. Ngoài những kết luận chung trong Công văn số 137/CTK-TCHC ngày 

20/3/2020 của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng về việc thông báo kết luận cuộc 

họp ngày 18/3/2020, Lãnh đạo Cục có một số kết luận như sau: 

1. Đề nghị đối với đồng chí Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Thống kê 

Nông nghiệp 

- Sắp xếp hợp lý việc học và tập trung cho công việc; quản lý, chỉ đạo công 

việc phòng ở mức độ chung và thường xuyên hàng tuần có ít nhất 03 lần công tác, 

chỉ đạo, điều hành tại cơ quan; 

- Thực hiện và chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Ban Chỉ huy quân 

sự cơ quan; 

- Hướng dẫn đồng chí Hải và Thương việc rà soát số liệu để chuẩn bị in 

Niên giám Thống kê. 

2. Đề nghị đối với đồng chí Tán Văn Hải - Phó Trưởng phòng Thống kê 

Nông nghiệp 

- Chịu trách nhiệm công việc, chuyên môn nghiệp vụ chung của phòng khi 

đồng chí Trưởng phòng vắng mặt; 

- Hướng dẫn đồng chí Thương nắm tất cả nghiệp vụ của phòng từ đây đến 

cuối năm 2020. 

3. Đề nghị đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thương - công chức 

phòng Thống kê Nông nghiệp 

- Ngoài hoàn thành các nhiệm vụ của phòng giao thì phải nắm cơ bản được 

khoảng 80% nghiệp vụ của phòng tại thời điểm cuối năm (đồng chí Lãnh đạo phụ 

trách phòng theo dõi, kiểm tra); 

- Trực tiếp thực hiện 01 chuyên đề nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao và 

trong tháng 3/2020 xây dựng kế hoạch chi tiết từng bước thực hiện (các thành viên 

trong phòng hướng dẫn, hỗ trợ thêm và do đồng chí Cục trưởng chủ trì chuyên đề). 



4. Đề nghị đối với tập thể phòng Thống kê Nông nghiệp 

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2020 và đồng thời phấn đấu tăng ít 

nhất từ 05 đến 10 bậc so với năm 2019; 

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong công việc, điều tra; cũng như viết 

phần mềm giám sát chất lượng, số liệu (đồng chí Hiếu) trong vòng 02 năm; 

- Tính toán chuyển dần từng bước việc giao nhập tin số liệu phiếu điều tra 

về Chi cục Thống kê quận, huyện; 

- Ứng dụng phương pháp mới về tập huấn thông qua các video hướng dẫn 

thực hiện phiếu điều tra, tập huấn theo nhóm … trong giai đoạn mới; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cuộc điều tra; thực hiện đúng 

quy trình khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, sai sót và cần phải lập biên bản xử lý 

kịp thời; 

- Phòng nghiệp vụ xin ý kiến của Lãnh đạo phụ trách phòng và phối hợp 

với phòng Tổ chức - Hành chính lên kế hoạch họp giao ban định kỳ hàng quý với 

Lãnh đạo Cục với nội dung về những công việc đã thực hiện trong quý, những 

công việc sẽ triển khai và phương hướng thực hiện trong quý tiếp theo; 

- Thực hiện đúng quy định, quy trình trong Hệ thống quản lý, điều hành 

văn bản EOffice (ngoài ra phải click chọn SMS và EMAIL khi chuyển văn bản cho 

các Lãnh đạo xử lý) và thư điện tử cá nhân của ngành; 

- Khi phòng thực hiện Hội nghị tập huấn điều tra thì ngoài Lãnh đạo phụ 

trách phòng chịu trách nhiệm chủ trì Hội nghị, Trưởng phòng có trách nhiệm mời 

Ban Lãnh đạo Cục tham dự để nắm thông tin. 

5. Nhiệm vụ chung đối với cán bộ, công chức thuộc Cục 

- Mỗi cán bộ, công chức thuộc Cục phải thực hiện đúng nghĩa vụ của mình 

theo Luật Cán bộ Công chức; phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, 

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 

- Đối với cán bộ, công chức là Đảng viên phải thực hiện đúng những điều 

Đảng viên không được làm; 

- Đối với cán bộ, công chức là Lãnh đạo phải nêu cao tinh thần trách 

nhiệm; làm gương trong mọi hoạt động và công tác. 

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc họp ngày 19/3/2020, thông báo đến 

các cá nhân, đơn vị liên quan biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Trần Văn Vũ 
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