Ngày 8-4-2021, Cục Thống kê Sóc Trăng hân hạnh được đón tiếp bà Nguyễn
Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Đoàn công tác của Tổng cục
Thống kê thăm và làm việc với Cục Thống kê Sóc Trăng. Cùng đi với đoàn có ông
Nguyễn Bình, Chánh Văn phòng; ông Lê Trung Hiếu, Vụ trưởng Vụ Tài khoản
Quốc gia và bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó phòng phụ trách phòng Tổng hợpThư ký, Tổng cục Thống kê.
Đón tiếp đoàn công tác Tổng cục Thống kê có ông Dương Hoàng Sals, Cục
trưởng Cục Thống kê Sóc Trăng và 02 Phó cục trưởng Cục Thống kê là ông
Nguyễn Hữu Thống và bà Trần Thị Bích Tuyền. Đoàn công tác đã dự hội nghị sơ
kết công tác quý I và kiểm tra tình hình triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021
với sự có mặt của toàn thể công chức, người lao động Ngành Thống kê Sóc Trăng.

(Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc)

Thay mặt lãnh đạo Cục, bà Trần Thị Bích Tuyền đã báo cáo với Tổng cục
trưởng và Đoàn công tác những nội dung công việc Cục Thống kê đã tổ chức thực
hiện, những hạn chế, khó khăn và những đề xuất, kiến nghị đối với thực hiện
nhiệm vụ quý I của Ngành và triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.
Trong năm 2020, với sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của toàn thể
công chức, người lao động trong toàn ngành, Cục Thống kê Sóc Trăng đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng cục Thống kê giao, đạt 97,79% KH và tăng 1 bậc
thứ hạng so với năm 2019. Quý I/2021, Cục Thống kê Sóc Trăng đã chủ động tổ
chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch Tổng cục Thống kê và yêu cầu
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; trong đó, tập trung thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ
máy, công tác hành chính, quản lý tài chính, các công việc thường xuyên của
ngành và triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
Trong quý II và năm 2021, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thành
lập ngành Thống kê Việt Nam, Cục Thống kê Sóc Trăng quyết tâm thực hiện có
hiệu quả tất cả nhiệm vụ chuyên môn do Tổng cục Thống kê và Tỉnh ủy, UBND

tỉnh giao trong năm 2021; trong đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy
công chức theo hướng tinh gọn, hiện đại hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu
cầu; tăng cường thực hiện công tác hành chính, quản lý tài chính; triển khai thực
hiện tốt các công việc thường xuyên của ngành, nâng cao chất lượng số liệu, thông
tin thống kê,…
Triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo phương án, kế hoạch
Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; trong đó, tăng cường chỉ đạo việc triển khai thu
thập thông tin ở 02 giai đoạn điều tra; kiểm tra, làm sạch, ghi mã sản phẩm, mã
ngành kinh tế và xác minh thông tin bảng hỏi đã được đơn vị điều tra kê khai;
nghiệm thu, công bố kết quả, tổng kết khen thưởng,…
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh
giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả Cục Thống kê Sóc Trăng đã đạt được;
đồng thời, đề nghị lãnh đạo Cục Thống kê Sóc Trăng tiếp tục bám sát các nội dung
phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong quý II và năm 2021 để chỉ đạo công chức,
người lao động toàn ngành tổ chức thực hiện. Tổng cục trưởng cũng dành thời gian
trả lời, giải đáp những thắc mắc, đề xuất, kiến nghị của công chức, người lao động
ngành Thống kê Sóc Trăng.
Chuyến thăm và làm việc của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương và Đoàn
công tác với Cục Thống kê Sóc Trăng kết thúc tốt đẹp trong buổi sáng cùng ngày./.
Quốc Toản

