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Thượng Lộc, ngày 22 tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc điều tra thu nhập bình quân đầu người xã Thượng Lộc năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 3326/UBND-TK, ngày 13/9/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Can Lộc về việc triển khai thu thập thông tin về tiêu chí thu nhập bình quân 

đầu người cấp xã hàng năm; 

Căn cứ kế hoạch số 140/CTK-KH ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chi Cục 

Thống kê Can Lộc về việc điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2022; 

UBND xã Thượng Lộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc thu 

thập, tổng hợp tính toán Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2022 

trên địa bàn xã như sau: 

1. Kế hoạch thực hiện 
 

TT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện/hoànthành 
Đơn vị/người thực hiện 

I Công tác chuẩn bị 

1 Rà soát danh sách thôn, bảng 

kê hộ 

Từ ngày 08 

đến ngày 

16/9/2022 

Công chức Văn phòng 
- TK 

3 Tuyển chọn Tổ trưởng, điều tra 

viên ghi phiếu 

Ngày 20/9/2022 Công chức Văn 

phòng - TK 

4 Tập huấn nghiệp vụ cho cấp xã Chậm nhất đến 

ngày 23/9/2022 

Chi cục thống kê huyện,  

Tổ trưởng, ĐTV 

II Thu thập thông tin tại hộ, kiểm tra giám sát, nghiệm thu, xử lý dữ liệu; tổng 

hợp, công bố số liệu 

1 ĐTV thu thập thông tin tại hộ Từ ngày 01- 

16/10/2022 

Điều tra viên, Tổ trưởng, 

thành viên Tổ chỉ đạo 

xã  

2 Kiểm tra, giám sát tại địa bàn Từ ngày 01- 

16/10/2022 

UBND huyện, Chi cục 

TK  

huyện, Tổ chỉ đạo xã 

3 Kiểm tra, nghiệm thu, tổng hợp 

số liệu  

Từ ngày 17-

20/10/2022 

  

Tổ chỉ đạo xã 
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3.1 Kiểm tra, xác minh, nghiệm 

thu, tổng hợp từ kết quả của 

điều tra viên 

Từ ngày 01- 

20/10/2022 

Tổ chỉ đạo xã, Điều tra 

viên 

3.2   Huyện kiểm tra, nghiệm thu 

kết quả từ xã 

Từ ngày 

21/10/2022- 
09/11/2022 

UBND huyện, Chi cụcTK 

huyện,  Tổ chỉ đạo xã 

2. Tổ chức thực hiện: 

2.1.Lập bảng kê hộ: 

UBND xã căn cứ công văn về việc lập bảng kê hộ điều tra thu nhập bình 

quân đầu người năm 2022 của Chi cục Thống kê huyện, giao công chức Văn phòng 

- Thống kê phối hợp với các thôn tiến hành lập rà soát, lập bảng kê hộ theo địa bàn 

từng thôn. Kết quả lập bảng kê gửi về Chi cục thống kê chậm nhất ngày 15/9/2022 

để Chi cục tổ chức chọn mẫu hộ điều tra. 

2.2. Công tác cập nhật, chọn mẫu và tổng hợp danh sách hộ 

Căn cứ danh sách hộ (Biểu số 01.BK/NTM) bản giấy do cấp thôn lập và gửi 

lên, UBND xã nhập tin các thông tin danh sách hộ của từng thôn vào bảng Excel, 

mỗi thôn là 01 Sheet và chuyển file danh sách hộ về Chi cục Thống kê cấp huyện 

thực hiện chọn mẫu.  

2.3. Thành lập tổ công tác của xã và tuyển chọn điều tra viên tham gia thu 

thập thông tin TNBQ đầu người 

- UBND xã thành lập tổ chỉ đạo công tác tại xã; phân công cụ thể nhiệm vụ 

cho từng thành viên. Thành phần gồm: đồng chí Chủ tịch làm Tổ trưởng, thành 

viên là các đồng chí văn phòng thống kê; chuyên trách nông thôn mới; kế toán xã; 

một số thành viên chỉ đạo tại các thôn. 

- Căn cứ khối lượng mẫu điều tra đã chọn, UBND xã tiến hành tuyển chọn 

điều tra viên, tổ trưởng tham gia thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu 

người năm 2022. Số lượng điều tra viên phù hợp với số lượng mẫu điều tra của 

từng thôn.  

Tiêu chuẩn tuyển chọn điều tra viên là phải đáp ứng yêu cầu về sức khỏe, có 

tỉnh thần, trách nhiệm cao, tiếp thu được đầy đủ các nội dung phiếu thu thập thông 

tin về thu nhập của hộ. Điều tra viên có thể huy động công chức, cán bộ bán chuyên 

trách cấp xã, cộng tác viên dân số thôn, bí thư đoàn thanh niên, cán bộ phụ nữ thôn 

…. 

Danh sách điều tra viên, tổ trưởng điều tra (theo mẫu) và gửi về Chi cục 

thống kê trước ngày 20/9/2022. 

2.4.Tập huấn nghiệp vụ điều tra 

Thực hiện tốt công tác tập huấn do Chi cục thống kê chủ trì, phối hợp với 
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Văn phòng nông thôn mới huyện và các đơn vị liên quan tập huấn hướng dẫn 

nghiệp vụ cho điều tra viên, tổ trưởng và điều tra viên cấp xã.  

2.5. Tổ chức điều tra, kiểm tra, giám sát 

Điều tra viên tại các thôn chịu trách nhiệm điều tra, thu thập thông tin đúng 

tiến độ, đảm bảo chất lượng và báo cáo về UBND xã qua công chức Văn phòng - 

Thống kê trước ngày 10/10/2022. Công chức Văn phòng - Thống kê chịu trách 

nhiệm giám sát, kiểm tra công tác thu thập thông tin tại địa bàn và tổng hợp số liệu 

gửi về Chi cục Thống kê huyện trước ngày 20/10/2022. Đồng thời, xử lý kịp thời 

những vướng mắc của điều tra viên, bổ cứu các nghiệp vụ phát sinh (nếu có). 

Các đồng chí thành viên Tổ chỉ đạo được phân công chỉ đạo các thôn chịu 

trách nhiệm đôn đốc điều tra viên tại thôn mình chỉ đạo triển khai việc điều tra 

nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo chất lượng đề ra. 

Đây là cuộc điều tra quan trọng phục vụ tiêu chí nông thôn mới và là chỉ tiêu 

đánh giá mức sống của người dân qua các năm, đề nghị lãnh đạo UBND và các tổ 

chức, cá  nhân có liên quan quan tâm, tổ chức chỉ đạo theo đúng phương án, kế 

hoạch./. 

Nơi nhận: 

- Chi cục Thống kê huyện (BC); 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Lưu: VP. 

 
 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Diệu 

 



4 

 

 


		ubxathuongloc.cl@hatinh.gov.vn
	2022-09-22T17:17:49+0700


		ubxathuongloc.cl@hatinh.gov.vn
	2022-09-22T17:18:15+0700




