
TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số :           /CTK Bình Phước, ngày      tháng 5 năm 2020 

 

Về tập huấn rà soát lập bảng kê hộ  

điều tra nông thôn, nông nghiệp  

giữa kỳ năm 2020 

 

Kính gửi: Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố 

 

Nhằm chủ động trong công tác tập huấn rà soát lập bảng kê hộ cho các xã, 

phường, thị trấn, Cục Thống kê sẽ tập huấn cho cấp huyện vào lúc 8 giờ thứ 2 ngày 

18/5/2020 (có giấy mời riêng). Theo hướng dẫn của TCTK mỗi xã, phường, thị 

trấn có 1 địa bàn thì chọn 1 điều tra viên; có từ 2 địa bàn trở lên thì chỉ chọn 2 điều 

tra viên (sau đó về hướng dẫn lại thông qua Video clip) và tập huấn theo cụm.  

 Trên cơ sở hướng dẫn và số lượng địa bàn thực tế, Cục Thống kê chia lớp 

tập huấn thành 5 cụm cụ thể như sau: 

 Cụm 1 53 người: Phước Long (15)+ Bù Gia Mập (18) + Phú Riềng (20); 

 Cụm 2 38 người: Đồng Xoài (18)+Đồng Phú (20); 

 Cụm 3 54 người: Hớn Quản (24) + Bình Long (14)+ Chơn Thành (16); 

 Cụm 4 44 người: Lộc Ninh (30) + Bù Đốp (14); 

 Cụm 5 28 người: Bù Đăng. 

 Thời gian tập huấn: 0,5 ngày 

 Trên cơ sở số lớp tập huấn đã được phân chia, đề nghị các đơn vị đứng đầu 

bảng lớp liên hệ thuê mướn hội trường, thống nhất ngày tập huấn và thông báo cho 

các huyện trong Cụm để chủ động gửi giấy mời trưng tập điều tra viên. 

 Vì thời gian rà soát không còn nhiều, đề nghị Chi cục nhanh chóng triển 

khai cho đúng kế hoạch./. 

 

Nơi nhận:  KT.CỤC TRƯỞNG 

- Như trên; PHÓ CỤC TRƯỞNG  

- Lãnh đạo Cục (b/c); 

- Lưu: VT, NN. 

 

 

 Trương Quang Phúc 
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