ĐÃNG CÔNG SẢN VIẺT NAM

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ
BAN TUYÊN GIÁO
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__^=íĩh^te-íùẹn Kết luận số 100 - KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về
viẹc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiến cứu dư
luận xã hội”; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh
uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức điều tra, nắm bắt về tình hình tư tưởng, tâm trạng
của các tầng lóp nhân dân. Nội dung cụ thể như sau:
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' 'To chức điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội
(DLXH) trong các tầng lóp nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh
- quốc phòng; xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, làm cơ sở để cấp uỷ các cấp đánh giá tình hình tư tưởng hiện nay nhằm
phục vụ công tác.
Phương thức điều tra bằng phiếu cá nhân* đối tượng được điều tra không
cần ghi tên hoặc ký tên vào phiếu, chỉ cần nghiên cứu những nội dung câu hỏi
được in sẵn trên phiếu và lựa chọn phương án trả lời của mình, số liệu điều tra
được giữ bí mật.
Yêu cầu kết quả thăm dò phản ánh trung thực, khách quan, chính xác vấn
đề cần nghiên cứu.
II. NỘI DUNG ĐIỀU TRA
Nội dung điều tra chủ yếu tập trung tìm hiểu đánh giá của đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, những việc đã làm được, những
hạn chế tồn tại trong năm 2018. Những vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm trong
thời gian qua. Thăm dò dư luận về những định hướng phát triển, giải pháp thực
hiện của tỉnh trong thời gian tới.
III. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN
1. Hlnh thức điều tra
Điều tra xã hội học bằng phương pháp định lượng thông qua bảng hỏi, kết
hợp phương pháp định tính quan sát, phỏng vấn.
2. Mầu điều tra
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2.1. Đối tưọ’ng: Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa
bàn tỉnh.
2.2. Số lượng mẫu: 1000 mẫu. (Đe đảm bảo kết quả điều tra có độ tin cậy
97%, sai số trong khoảng ± 3,0% bằng phương pháp thống kê thích họp, đảm
bảo số phiếu thu về đạt yêu cầu, dự phòng số phiếu không thu hồi được sau khi
phát, do đó số lượng phiếu phát ra là 1050)
2.3. Phân bổ số lượng điều tra: sổ phiếu điều tra phân theo địa phương,
đơn vị như sau
- Huyện Vĩnh Linh
141 phiếu
- Huyện Triệu Phong
147 phiếu
- Huyện Hải Lăng
136 phiếu
- Thành phố Đông Hà
145 phiếu
- Huyện Gio Linh
119 phiếu
- Huyện Đakrông
65 phiếu
- Huyện Hướng Hoá
135 phiếu
- Huyện Cam Lộ
74 phiếu
- Thị xã Quảng Trị
38 phiếu
* Cơ cẩu phiếu: 30% số phiếu điều tra dành cho cán bộ, công chức ở địa
phương; 70% số phiếu còn lại được thực hiện điều tra ừong các đối tượng lao động
trực tiếp ở lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làm
nghề tự do...
IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công triển khai điều tra thực địa như sau:
- Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Thông tin công tác Tuyên
giáo (TTCTTG), chịu trách nhiệm điều tra: Cam Lộ và Đakrông
- Đồng chí Hồ Thị Ngọc Lan, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo, chịu
trách nhiệm điều tra: Triệu Phong
- Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó trưởng phòng TTCTTG, chịu
trách nhiệm điều tra: Gio Linh, Thị xã Quảng Trị.
- Đồng chí Lê Như Tâm, Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí và
Xuất bản, chịu trách nhiệm điều tra: Đông Hà
- Đồng chí Phan Văn Lãn, Chuyên viên Phòng TTCTTGT, chịu trách
nhiệm điều tra: Hải Lăng
- Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chuyên viên Phòng TTCTTG, chịu
trách nhiệm điều tra: Hướng Hóa
- Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Chuyên viên Phòng Khoa giáo, chịu trách
nhiệm điều tra: Vĩnh Linh
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2. Các bước triển khai và thời gian thực hiện
Bước 1: Xây dựng kế hoạch điều tra, dự trù kinh phí, thiết kế bảng hỏi,
mã hóa bảng hỏi sang file rec, file qes, file checks; điều tra thử, hoàn thiện
bảng hỏi.
- Xây dựng kế hoạch điều tra, dự trù kinh phí, thiết kế bảng hỏi
+ Đồng chí Lê Văn Kiệm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy
+ Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng TTCTTG
+ Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó trưởng phòng TTCTTG
Thời gian: Từ ngày 15/10/2018 - 22/10/2018
- Mã hóa bảng hỏi sang file rec, file qes, file checks, điều tra thử, hoàn
thiện bảng hỏi:
+ Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó trưởng phòng TTCTTG
Từ ngay 22/10/2018 - 25/10/2018
Bước 2: Điều tra thử và xử lý kết quả phiếu thử:
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/10/2018 - 27/10/2018
Bước 3: Tập huấn điều tra viên
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/11/2018
Bước 4: Điều tra, khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị
- Các điêu tra viên được phân công phôi hợp với Cộng tác viên dư luận xã
hội cấp tỉnh thuộc các địa phương, đơn vị đảm bảo đúng mẫu và đảm bảo tính
khoa học.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/11/2018 - 15/11/2018
Bước 5: Xử lý kết quả điều tra của các địa phương, đơn vị
- Nhập dữ liệu theo phần mềm Epidata 3.1
+ Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng TTCTTG
+ Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó Phòng TTCTTG
+ Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa, Chuyên viên Phòng TTCTTG
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/11/2018 - 20/11/2018
- Xử lý kết quả của từng địa phương, đơn vị theo phần mềm SPSS
+ Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Phòng TTCTTG
+ Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó trưởng Phòng TTCTTG
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 21 /11/2018 - 23/11/2018
Bưóc 6: Tổng hợp kết quả điều tra toàn tỉnh bằng phần mềm SPSS
+ Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Phòng TTCTTG
+ Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó trưởng Phòng TTCTTG
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/11/2018 - 29/11/2018
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Bước 7: Đánh giá kết quả điều tra toàn tỉnh
- Đồng chí Hồ Đại Nam - ƯVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
- Đồng chí Lê Văn Kiệm - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ.
- Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Phòng TTCTTG
- Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thơm, Phó trưởng Phòng TTCTTG
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/11/2018 - 05/12/2018
3. Giao Phòng TTCTTG chủ trì tổ chức tập huấn cho điều tra viên và
thực
» hiện
• điều tra theo Ke hoạch,
• ' đảm bảo tính khoa học
«
Các điều tra viên phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và
Cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh ở các địa phương, đơn vị trực tiếp liên
hệ, trao đổi với các cơ quan liên quan để phối họp triển khai thực hiện.
V. CHỈ ĐẠO ĐIẺU TRA
- Đồng chí Hồ Đại Nam - UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chi đạo
chung.
- Đồng chí Lê Văn Kiệm - Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ chỉ đạo điều tra thực địa và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, liên
quan trong quá trình điều tra, tổng hợp kết quả.
Nhận được kế hoạch này, yêu cầu /Phòng TTCTTG, c,ác điều tra viên tổ* V
* «r m\
*
*
chức điêu tra theo kê hoạch này thực hiện nghiêm túc, trung thực, khách quan;
thực hiện bảo mật kết quả điều tra theo quy định.
Nơi nhân
- Viện n/c DLXH, Ban TGTW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực các huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc,
- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy;
Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo Ban,- Các Phòng thuộc Ban,
- Các đ/c điều tra viên,
- Lưu V T .^

K/T TRƯỞNG BAN
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