BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ CUỘC THI
“Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê
Việt Nam”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1465 /QĐ-TCTK ngày02 tháng 10 năm 2020
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
A. THỂ LỆ CUỘC THI
I. MỤC ĐÍCH
- Là hoạt động thiết thực, cụ thể chào mừng kỷ niệm 75 năm xây dựng và
phát triển ngành Thống kê Việt Nam.
- Thông qua các hiện vật, tài liệu được sưu tầm nhằm tuyên truyền, nâng
cao hiểu biết, nhận thức của xã hội nói chung và công chức, viên chức, người
lao động trong ngành Thống kê nói riêng đối với quá trình hình thành, xây dựng
và phát triển ngành Thống kê.
- Khơi dậy lòng tự hào của công chức, viên chức và người lao động ngành
Thống kê về truyền thống vẻ vang của Ngành.
- Tăng cường hiểu biết về công tác thống kê đối với xã hội.
- Khuyến khích các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao
động trong các thời kỳ sưu tầm hiện vật, tài liệu về quá trình hình thành, xây
dựng và phát triển của Ngành.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Người đã và đang làm công tác thống kê trong các tổ chức:
- Hệ thống tổ chức thống kê tập trung.
- Các tổ chức thống kê bộ, ngành.
- Các tổ chức/đơn vị thống kê trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập.
- Tổ chức/cơ quan thống kê ở cấp xã và điều tra viên thống kê.
2. Người quan tâm tới công tác Thống kê;
3. Các ủy viên Ban Tổ chức cuộc thi, Ban Chấm thi, Tổ Thư ký giúp việc
không được tham gia cuộc thi.
III. NỘI DUNG DỰ THI
1. Hiện vật sưu tầm được các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức và
người lao động qua các thời kỳ sử dụng trong quá trình công tác.
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2. Hiện vật sưu tầm đã từng được sử dụng hoặc có liên quan đến công tác
thống kê trong 75 năm qua.
3. Tài liệu, ấn phẩm, sản phẩm thống kê qua các thời kỳ.
4. Tranh, ảnh, hình vẽ, hồi ký/bút ký, video liên quan đến hoạt động thống
kê qua các thời kỳ.
5. Trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, đồ dùng gia
đình trong đời sống sinh hoạt, của các gia đình, cá nhân …. đã từng công tác
hoặc phục vụ công việc có liên quan đến lĩnh vực Thống kê.
IV. YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA HIỆN VẬT,
TÀI LIỆU
1. Hiện vật sưu tầm phải được ghi rõ các nội dung về (Mẫu kèm theo):
- Tên và năm của hiện vật được sưu tầm.
- Nội dung chi tiết của hiện vật (hiện vật được được sử dụng làm gì).
- Họ và tên, năm sinh, địa chỉ liên hệ, nghề nghiệp, số điện thoại, email
(nếu có) của người sưu tầm.
2. Khuyến khích
- Các hiện vật, tài liệu sưu tầm có tuổi đời càng cao càng tốt.
- Không hạn chế số lượng hiện vật, tài liệu được sưu tầm.
3. Hiện vật, tài liệu sưu tầm không hợp lệ
- Không liên quan đến con người hoặc lĩnh vực thống kê.
- Hiện vật, tài liệu sưu tầm được làm nhái, giả, do phạm pháp mà có.
V. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI, BAN CHẤM THI VÀ TỔ THƯ KÝ
GIÚP VIỆC
- Ban Tổ chức cuộc thi do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định
thành lập.
- Ban Chấm thi và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chấm thi do Trưởng ban Ban
Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập.
VI. NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN VẬT, TÀI LIỆU SƯU TẦM
1. Thời gian và địa chỉ nhận hiện vật, tài liệu dự thi
Hiện vật, tài liệu sưu tầm được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
đến: Tổng cục Thống kê (qua Văn phòng Tổng cục), số 54 Nguyễn Chí Thanh,
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, trước ngày 30/11/2020.
2. Đánh giá hiện vật, tài liệu dự thi
- Ban Chấm thi chịu trách nhiệm xác định tiêu chí và đánh giá các hiện
vật, tài liệu sưu tầm (Xác định tiêu chí để cho điểm mỗi nội dung).
- Ban Tổ chức cuộc thi công bố và trao giải thưởng cuộc thi.
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3. Thông tin tham khảo
Thể lệ cuộc thi và một số thông tin tham khảo được đăng tải tại địa chỉ
http://www.gso.gov.vn (Mục “Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành
Thống kê Việt Nam 06/5/1946 - 06/5/2021).
VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
- 01 giải Nhất: 10.000.000đ;
- 02 giải Nhì: mỗi giải 6.000.000đ;
- 03 giải Ba: mỗi giải 4.000.000đ;
- 05 giải Khuyến khích: mỗi giải 2.000.000đ.
Giải thưởng được công bố trên websile http://www.gso.gov.vn và tổ chức
trao giải tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê.
Những người được giải sẽ được mời tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm ngày
thành lập ngành Thống kê./.
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BIỂU SƯU TẦM HIỆN VẬT, TÀI LIỆU 75 NĂM XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN
VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM
STT

Tên hiện vật

Năm sử
dụng

Nội dung chi tiết
của hiện vật

Họ tên đơn
vị/người sưu
tầm

Ghi chú

1
2
3
…

…….., ngày……tháng……năm 20…..
Người/Đơn vị gửi:
- Họ và tên:
- Năm sinh:
- Địa chỉ liên hệ:
- Nghề nghiệp:
- Số điện thoại, email (nếu có):

