Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011
Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 và Quyết định số 338/QĐ-BKHĐT ngày 17
tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương
về việc ban hành phương án Tổng điều tra, trong 5 ngày từ 13 đến 17/4/2011 tại Thành phố Mỹ Tho tỉnh
Tiền Giang, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương tổ chức Hội nghị
tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho các tỉnh khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Tham dự Hội nghị có đại diện Ban chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng
điều tra và tổ thường trực các tỉnh khu vực Đông nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, một số tỉnh phía
Bắc và Duyên hải miền trung, các huyện thuộc tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị
thuộc Tổng cục Thống kê, đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. Ông
Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung
ương khai mạc và chủ trì Hội nghị. Ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo
tỉnh Tiền Giang, thay mặt Lãnh đạo tỉnh phát biểu chào mừng Hội nghị.
Hội nghị tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau:
(1)

Giới thiệu phương án Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011;

(2)

Giới thiệu một số các qui trình áp dụng trong tổng điều tra;

(3)
Hướng dẫn cách ghi các loại phiếu, hướng dẫn kiểm tra phiếu, hướng dẫn tổng hợp nhanh dùng
trong Tổng điều tra;
(4)

Thực hành phỏng vấn, cách ghi phiếu tại địa bàn;

(5)

Hướng dẫn công tác giám sát, kiểm tra;

(6)

Giới thiệu một số nội dung về kinh phí điều tra;

(7)

Giới thiệu trang web điều hành TĐT;

(8)

Làm bài tập kiểm tra;

(9)

Thảo luận nội dung các phiếu điều tra cũng như công tác tổ chức, chỉ đạo Tổng điều tra

Qua thực tế tiến hành phỏng vấn, cách ghi các loại phiếu điều tra tại địa bàn và phần thảo luận, Ban chỉ
đạo TĐT TW đã tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu trong công tác tổ chức, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra.
Kết quả kiểm tra về kiến thức thu nhận được qua Hội nghị tập huấn, có đến 90% các đại biểu đạt kết quả
khá và giỏi.
Tổng kết Hội nghị Ông Nguyễn Văn Liệu đã biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu
tham dự lớp tập huấn, sự chuẩn bị chu đáo của các giảng viên, Ban Tổ chức và Cục Thống kê Tiền
Giang tạo nên sự thành công của lớp học; đồng thời kết luận một số vấn đề liên quan đến các ý kiến
đóng góp về phương án, nội dung điều tra và nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức, chỉ
đạo Tổng điều tra trong thời gian sắp tới của các Ban Chỉ đạo TĐT các cấp, của Tổ thường trực Ban Chỉ
đạo TĐT Trung ương.
Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Cục Thống kê Tiền Giang, đơn vị đăng cai tổ chức, sau 5 ngày làm việc
nghiêm túc Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Theo chương trình thì các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
năm 2011 được tổ chức:
Từ ngày 19-23 tháng 4 năm 2011, tại Thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định cho các tỉnh khu vực Duyên
hải Miền trung và Tây nguyên.
Từ ngày 26-30 tháng 4 năm 2011, tại thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho các tỉnh khu vực phía Bắc.
Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu - Ủy viên ban chỉ đạo trung
ương- chủ trì Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Phòng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo
tỉnh Tiền Giang, thay mặt Lãnh đạo tỉnh phát biểu chào mừng

Ông Phạm Quang Vinh - Vụ trưởng vụ Thống kê Nông, Lâm
nghiệp và Thủy sản - hướng dẫn về nghiệp vụ Tổng điều tra

