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UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

 NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP  

VÀ THUỶ SẢN NĂM 2016 

                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh thuận, ngày 22 tháng 3 năm 2016 

 

         QUY CHẾ 
Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực 

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản tỉnh Ninh thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 672 /QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Trưởng Ban Chỉ 

đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản tỉnh Ninh thuận) 

 

CHƯƠNG I 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Quy chế này quy định về hoạt động gồm: Nhiệm vụ, phân công 

nhiệm vụ, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 tỉnh Ninh thuận (Sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo), Tổ Thưởng trực giúp việc Ban Chỉ đạo (Sau đây gọi tắt là Tổ 

thường trực) với các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.  

Điều 2. Hoạt động Ban Chỉ đạo đảm bảo thường xuyên, có kế hoạch, thiết 

thực có hiệu quả, nhằm đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra nông 

thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016 (Sau đây gọi tắt là Tổng điều tra) trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận.  

CHƯƠNG II 

 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: 

1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn 

Tỉnh theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, đồng thời 

tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp để hỗ trợ các cấp, các ngành trong 

việc thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra. 

2. Lập kế hoạch chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra 

nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh. 

3. Tổ chức triển khai, chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra. 

4. Phân công địa bàn thực hiện công tác giám sát, kiểm tra quá trình tập 

huấn nghiệp vụ, điều tra tại hộ và các đơn vị thuộc đối tượng điều tra. Chỉ đạo 

công tác phúc tra, tổng hợp nhanh, thanh tra và nghiệm thu kết quả điều tra. 
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5. Thẩm định số liệu báo cáo nhanh, kết quả thu thập từ cuộc điều tra tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. 

Điều 4. Phân công nhiệm vụ 

 Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phân công các thành viên trực tiếp 

tham gia công tác chỉ đạo Tổng điều tra tại địa bàn như sau: 

1. Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh, Trưởng ban: Phụ trách 

chung cuộc Tổng điều tra; chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; 

quyết định các đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo, trực tiếp giải quyết những 

vấn đề phát sinh về chủ trương thực hiện trong quá trình triển khai Tổng điều tra.  

2. Ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh: Phó Trưởng 

ban Thường trực, giúp Trưởng ban chỉ đạo điều hành cuộc Tổng điều tra, thường 

xuyên báo cáo tiến độ điều tra cho Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

đồng thời trực tiếp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương; được Trưởng ban ủy quyền, 

trực tiếp chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng Phương án Tổng điều tra 

của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; báo 

cáo kịp thời những vấn đề phát sinh cho Trưởng ban chỉ đạo tỉnh;  

3. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên Ban 

Chỉ đạo: Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công việc Tổng điều tra 

từ khi triển khai đến khi kết thúc, phụ trách công tác tuyên truyền và Tổ thường 

trực Ban chỉ đạo. 

4. Ông Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy 

viên Ban Chỉ đạo: Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo công tác Tổng điều tra huyện 

Ninh Phước. 

5. Ông Phan Văn Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo: Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo công tác Tổng điều tra 

huyện Ninh Sơn. 

6. Ông Vũ Minh Tuyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên 

Ban Chỉ đạo: Phụ trách và theo dõi chỉ đạo công tác Tổng điều tra huyện Ninh 

Hải. 

7. Ông Nguyễn Tri Long, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy 

viên Ban Chỉ đạo: Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo công tác Tổng điều tra huyện 

Thuận Bắc. 

8. Ông Nguyễn Minh Thái, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo: Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo công tác Tổng điều tra 

huyện Thuận Nam. 
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9. Ông Đỗ Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo: 

Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo công tác Tổng điều tra huyện Bác Ái. 

10. Ông Lê Khắc Huy Anh, Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Ủy 

viên Ban Chỉ đạo: Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo công tác Tổng điều tra Thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm. 

Điều 5. Lịch sinh hoạt 

- Trong tháng 5/2016: Họp Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ và Phương án Tổng điều tra; 

- Cuối tháng 6/2016: Họp Ban Chỉ đạo đánh giá công tác tập huấn nghiệp vụ 

và chuẩn bị cho công tác triển khai Tổng điều tra 1/7/2016; 

- Trong tháng 7/2016:  Sinh hoạt 2 kỳ vào ngày 6/7 và ngày 12/7 để phản 

ánh tình hình tiến độ điều tra và giải quyết vướng mắc trong quá trình điều tra; 

- Từ tháng 8 đến tháng 11/2016: Sinh hoạt mỗi tháng 1 kỳ vào giữa tháng để 

đánh giá công tác nghiệm thu, tổng hợp nhanh, bàn giao phiếu điều tra về Ban Chỉ 

đạo Trung ương; 

Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh sắp xếp bố trí công tác để tham dự đầy đủ 

các cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh, chỉ đạo hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ 

Tổng điều tra ở các huyện, thành phố; kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian điều 

tra tại các huyện, thành phố được phân công.  

CHƯƠNG III 

 HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ THƯỜNG TRỰC 

Điều 6. Tổ thường trực có nhiệm vụ 

1. Giúp Ban chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh triển khai thực hiện theo phương án, kế 

hoạch và các qui trình nghiệp vụ Tổng điều tra, các công việc liên quan và báo cáo 

kết quả công việc cho Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh theo qui định.  

2. Giúp Ban chỉ đạo tỉnh triển khai hướng dẫn việc tập huấn nghiệp vụ cho 

giám sát viên, tổ thường trực, điều tra viên, tổ trưởng, cán bộ giám sát điều tra các 

cấp. 

3. Lập kế hoạch phân công tổ thường trực là giảng viên và theo dõi các lớp 

tập huấn nghiệp vụ các huyện, thành phố. 

4. Chuẩn bị nội dung công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra. 

5. Kiểm tra các bước từ khi chuẩn bị triển khai đến kết thúc cuộc Tổng điều 

tra, giám sát quá trình điều tra, phúc tra, nghiệm thu cuộc Tổng điều tra các huyện, 

thành phố, phản ánh, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo tỉnh. 
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6. Tổng hợp nhanh kết quả điều tra và bàn giao phiếu điều tra về Ban chỉ 

đạo điều tra Trung ương theo đúng phương án, quy trình, quy định. 

Điều 7. Phân công nhiệm vụ 

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê, Ủy viên Ban 

chỉ đạo: Phụ trách Tổ thường trực, chịu trách nhiệm triển khai in ấn tài liệu, văn 

phòng phẩm và các công việc liên quan đến Tổng điều tra mà Ban chỉ đạo Trung 

ương qui định, có kế hoạch chỉ đạo công tác trong Tổ Thường trực và chịu trách 

nhiệm theo dõi công tác báo cáo, tiến độ điều tra kịp thời cho Thường trực Ban 

Chỉ đạo tỉnh. 

2. Ông Bùi Lê Duy, Phó Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục Thống 

kê, Tổ phó trực: Giúp tổ trưởng theo dõi dự toán kinh phí, phân bổ tài liệu phục vụ 

cho Tổng điều tra, phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính Cục Thống kê phân bổ 

văn phòng phẩm cho điều tra viên, tổ trưởng; phân bổ và quyết toán kinh phí cuộc 

Tổng điều tra theo hướng dẫn Ban chỉ đạo Trung ương; trực tiếp giúp tổ trưởng xử 

lý nghiệp vụ điều tra, theo dõi tiến độ điều tra và báo cáo kết quả tổng hợp; cùng 

với bà Đặng Thị Nhã Trân, Phó Ban Kinh tế, Hội Nông dân tỉnh giúp theo dõi, phụ 

trách địa bàn huyện Bác Ái. 

3. Ông Hà Thúc Chính, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Cục 

Thống kê: Chịu trách nhiệm phối hợp Phòng Thống kê Nông nghiệp tham gia lập 

dự toán, phân bổ, hướng dẫn sử dụng kinh phí cuộc Tổng điều tra cho các huyện, 

thành phố để thực hiện cuộc điều tra; cùng với ông Nguyễn Bảo Triều, Phó trưởng 

Phòng Tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi phụ trách Thành 

phố Phan Rang - Tháp Chàm.  

4. Ông Võ Công Hà, Phó trưởng Phòng Tổng hợp và Quy hoạch Sở Kế 

hoạch và Đầu tư cùng với  bà Nguyễn Thị Xuân Trang, Thống kê viên phòng 

Nông nghiệp Cục Thống kê, giúp theo dõi phụ trách địa bàn huyện Ninh Hải.  

 5. Ông Hồ Sỹ Phúc, phóng viên phòng Khoa giáo và Văn nghệ Đài Phát 

thanh và Truyền hình giúp theo dõi, phụ trách địa bàn huyện Thuận Nam. 

6. Ông Bùi Tuấn Nam, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giúp theo dõi, phụ trách địa bàn huyện Ninh Sơn. 

7.  Bà Quảng Thị An Vy, chuyên viên Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở 

Thông tin và Truyền thông và Ông Nguyễn Hồng Thiện, Thống kê viên, Cục 

Thống kê giúp theo dõi, phụ trách địa bàn huyện Thuận Bắc. 

8. Ông Tô Hoàng Tiến, Phó Trưởng Ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, cùng với bà Nguyễn Thị Tuyết Linh, Thống kê viên, Phòng 

Nông nghiệp, Cục Thống kê, giúp theo dõi, phụ trách địa bàn huyện Ninh Phước. 
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Điều 8. Lịch sinh hoạt 

Mỗi tháng sinh hoạt giao ban một kỳ, riêng trong tháng 7/2016 sinh hoạt hai 

kỳ vào ngày 5/7 và ngày 11/7/2016 để phản ánh tình hình tiến độ điều tra và tổng 

hợp những vướng mắc trong quá trình điều tra để báo cáo thường trực Ban Chỉ 

đạo.  

Văn phòng Tổ Thường trực đặt tại Phòng Thống kê Nông nghiệp, Cục 

Thống kê tỉnh. 

CHƯƠNG IV 

 MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC 

Điều 9. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực phân công chỉ đạo 

và theo dõi địa bàn, thường xuyên liên lạc, thông tin về kế hoạch tuyên truyền, tiến 

độ thực hiện điều tra, giám sát đội trưởng và điều tra viên trong quá trình điều tra, 

chỉ đạo xử lý nghiệp vụ về công tác liên quan đến quá trình thực hiện cuộc Tổng 

điều tra. 

Điều 10. Các thành viên của Tổ Thường trực chủ động đôn đốc và kiểm tra 

về nghiệp vụ ở địa bàn phụ trách, báo cáo kịp thời cho thành viên Ban Chỉ đạo phụ 

trách cùng địa bàn đồng thời phản ảnh cho Tổ trưởng Tổ Thường trực. Tổ trưởng 

Tổ Thường trực có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về thường trực Ban Chỉ đạo để  

giải quyết chỉ đạo kịp thời. 

CHƯƠNG V 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực có trách nhiệm theo 

dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn đề phát sinh báo 

cáo cho thường trực Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết.  

Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện 

những điều chưa phù hợp, phản ánh kịp thời về Tổ Thường trực để tổng hợp trình 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Tỉnh. Việc sửa đổi bổ sung Quy chế này do các thành 

viên Ban Chỉ đạo thảo luận và Trưởng ban xem xét quyết định./. 

 
 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

      PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

                    Trần Quốc Nam 
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Quốc Nam 
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