ĐỀ TÀI KHOA HỌC SỐ 2.2.4-CS08
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRUNG CẤP THỐNG KÊ VĂN PHÕNG CẤP XÃ/PHƢỜNG
1. Cấp đề tài

: Cơ sở

2. Thời gian nghiên cứu

: 2008

3. Đơn vị thực hiện

: Viện Khoa học Thống kê

4. Chủ nhiệm đề tài

: TS. Chu Thế Mƣu

CHƢƠNG I
NHỮNG CĂN CỨ CHỦ YẾU XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO TRUNG CẤP THỐNG KÊ VĂN PHÕNG CẤP XÃ/PHƢỜNG
1. Sự cần thiết phải đào tạo đội ngũ cán bộ đảm nhận chức danh Văn
phòng - Thống kê xã/phƣờng
1.1. Vị trí, vai trò của Chính quyền xã phƣờng thị trấn.
Chính quyền cấp xã/phƣờng là cấp cơ sở, có vị trí quan trọng trong hệ
thống chính quyền nhà nƣớc 4 cấp, là cầu nối trực tiếp giữa chính quyền với
quảng đại quần chúng nhân dân trong xã/phƣờng. Đồng thời chính quyền xã
/phƣờng cũng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nƣớc với nhân dân, giữa nhân dân
với Đảng, Nhà nƣớc. Một nhà nƣớc mạnh và có hiệu lực phải dựa trên cấp
chính quyền cơ sở mạnh. Cấp xã/phƣờng gồm các đơn vị hành chính Xã,
Phƣờng, thị trấn trực thuộc huyện, thị xã .
1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền cấp xã/ phƣờng.
a- Nhiệm vụ:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ và khả
năng của cơ sở cho sự nghiệp giáo dục, văn hóa, y tế, xã hội; sản xuất và
thị trƣờng; chăm lo đời sống; quản lý ngân sách xã; làm nghĩa vụ đối với
nhà nƣớc và đối với cấp trên; trực tiếp xây dựng và quản lý những công
trình công cộng phục vụ sản xuất và đời sống văn hóa xã hội ở xã/phƣờng
và thị trấn.
- Quản lý nhà nƣớc ở cơ sở: Quản lý hành chính về hộ tịch, hộ khẩu, trật
tự, an toàn xã hội; quản lý hành chính kinh tế đối với các hộ là đơn vị sản
xuất kinh doanh, các tổ chức hợp tác; quản lý ngân sách xã/phƣờng.
b- Quyền hạn:
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Để thực hiện nghiệm vụ của xã/phƣờng về kinh tế, xã hội cần phải nắm
bắt, quản lý, xử lý, báo cáo các thông tin kinh tế - xã hội nhằm vừa đáp ứng
yêu cầu cung cấp thông tin chung cho các cấp quản lý vừa làm căn cứ phát
triển kinh tế, xã hội của xã/phƣờng.
Thực hiện công việc này, xã/phƣờng có biên chế chức danh "Văn phòng
uỷ ban - Thống kê tổng hợp xã/phƣờng", thực hiện công tác Văn phòng uỷ
ban và công tác Thống kê xã/phƣờng .
1.3. Tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phƣờng, thị trấn theo nghị
định số: 114/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Ngày 10 Tháng 10
năm 2003
Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:
1. Có tinh thần yêu nƣớc sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội; có năng lực và tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết
quả đƣờng lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc;
2. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tƣ, công tâm, thạo việc, tận tụy với
dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý
thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật
thiết với nhân dân, đƣợc nhân dân tín nhiệm;
3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đƣờng lối của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc; có trình độ văn hoá, chuyên
môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ đƣợc giao.
1.4. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng - Thống kê cấp
xã/phƣờng :
1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ thống kê xã/phường theo Luật
Thống kê :
1. Ngƣời làm công tác thống kê bao gồm ngƣời làm công tác thống kê
trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nƣớc, ngƣời làm thống kê xã, phƣờng,
thị trấn, ngƣời làm thống kê ở doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp và ngƣời đƣợc trƣng tập thực hiện điều tra thống kê.
2. Ngƣời làm công tác thống kê phải có các tiêu chuẩn sau đây:
a/ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, có ý thức
chấp hành pháp luật;
b/ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
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3. Ngƣời làm công tác thống kê độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống
kê.
4. Ngƣời làm công tác thống kê có trách nhiệm tuân thủ các quy định
của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc
đƣợc phân công.
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng - Thống kê cấp
xã/phường:
+ Chức trách cán bộ thống kê :
a) Tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của xã,
phƣờng, thị trấn;
b) Thực hiện các cuộc điều tra và chế độ báo cáo thống kê của Nhà
nƣớc.
Cán bộ, công chức làm công tác thống kê xã, phƣờng, thị trấn đƣợc bố
trí trong phạm vi số lƣợng cán bộ, công chức xã, phƣờng theo quy định và
đƣợc hƣởng chế độ, quyền lợi nhƣ các chức danh chuyên môn tại xã, phƣờng,
thị trấn theo quy định hiện hành.
+ Chức trách Văn phòng UBND xã:
a) Giúp lãnh đạo trong việc tổ chức công việc, Quản lý, lƣu trữ hồ sơ,
văn bản, xây dựng văn hóa công sở... một cách hiệu quả nhất.
b) Soạn thảo thành thạo các loại văn bản quản lý, tổ chức điều hành hoạt
động văn phòng, sắp xếp kế hoạch công việc khoa học và hiệu quả.
2. Những căn cứ để xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo Trung cấp
thống kê - văn phòng cấp xã/phƣờng
2.1. Bám sát mục tiêu, yêu cầu đào tạo
2.1.1. Yêu cầu chung của chương trình đào tạo.
Yêu cầu chung của chƣơng trình đào tạo, trƣớc hết, phải xuất phát từ
mục tiêu đào tạo, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của nhà trƣờng. Ngoài ra, khi
xây dựng chƣơng trình đào tạo phải hƣớng đến việc xây dựng thƣơng hiệu
của nhà trƣờng trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng mà giáo dục đào tạo
không thể nằm ngoài môi trƣờng này đƣợc.
2.1.2. Yêu cầu của chương trình khung giáo dục Trung học chuyên
nghiệp (CTK-THCN).
Các yêu cầu cơ bản của Chƣơng trình khung - THCN bao gồm:
1. Chƣơng trình khung - THCN phải phản ảnh đúng mục tiêu giáo dục.
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Cấu trúc của hệ thống kiến thức trong CTK - THCN phải phù hợp với
định hƣớng của mục tiêu giáo dục.
2. Chƣơng trình khung - THCN phải thể hiện đƣợc:
a. Sự hợp lý về qui trình đào tạo.
b. Sự cân đối về khối lƣợng nội dung đào tạo giữa các năm học, giữa các
học kỳ của một năm học, giữa lý thuyết và thực hành.
c. Sự phân bố hợp lý các môn thi và các môn kiểm tra theo các học kỳ
và các năm học phù hợp với qui trình kiểm tra, thi, thi tốt nghiệp.
3. Chƣơng trình khung - THCN phải có tính khả thi, có khả năng phòng
ngừa trƣớc các biến động để đảm bảo thực hiện đƣợc đúng tiến độ và có thể
điều chỉnh đƣợc khi có biến động.
4. Chƣơng trình khung - THCN phải có tính liên thông, phân luồng, ổn
định trong nhiều năm và trở thành một trong những nhân tố đầu tiên quyết
định chất lƣợng và hiệu quả đào tạo.
2.2. Bám sát nhiệm vụ của chức danh Văn phòng - Thống kê xã/phƣờng
2.2.1. Phù hợp yêu cầu thực tiễn công tác Thống kê cấp xã/phường
* Hệ thống thống kê xã/phƣờng trong cơ chế quản lý mới
- Chuẩn hoá tiêu đội ngũ cán bộ thống kê xã phƣờng.
+ Tuổi đời: Nên khống chế từ 22-45 vì ở độ tuổi này con ngƣời đã tích
luỹ đƣợc ít nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, có độ chín chắn nhất định và
chịu khó đi cơ sở.
+ Trình độ văn hoá: Tối thiểu cũng phải tốt nghiệp cấp 2, có nhƣ vậy
mới có khả năng tiếp thu nhanh những thông tin về nghiệp vụ thống kê.
+ Trình độ nghiệp vụ: Cán bộ thống kê xã phƣờng nhất thiết phải đƣợc
đào tạo nghiệp vụ thống kê chuyên ngành để nắm đƣợc các khái niệm cơ bản
và phƣơng pháp tính đơn giản về các chỉ tiêu thống kê.
+ Thời gian: Ngƣời là công tác thống kê phải có thời gian công tác liên
tục tối thiểu từ 2 năm trở lên. Càng ít thay đổi và biến động thì mới có điều
kiện tích luỹ và lƣu trữ tình hình số liệu.
2.2.2. Phù hợp yêu cầu thực tiễn công tác Văn phòng UBND xã/phường
Hành chính văn phòng vừa là phƣơng tiện, vừa là kết quả của quản lý
hành chính có khoa học, đƣợc dùng để ghi chép và truyền đạt các quyết
định quản lý, các thông tin từ hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý và
ngƣợc lại.
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- Giúp lãnh đạo trong việc tổ chức công việc hợp lý, xây dựng và quản
lý văn bản, xây dựng công sở văn hóa...
- Thực hiện công tác công văn giấy tờ và hồ sơ lƣu trữ, tổ chức điều
hành hoạt động văn phòng, sắp xếp kế hoạch công việc một cách khoa học và
có hiệu quả.
3. Một số tiêu chí cơ bản cần lƣu ý khi xây dựng chƣơng trình đào tạo
Tiêu chí 1: Chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với sự phân
cấp, phân luồng trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Tiêu chí 2: Chương trình đào tạo phải thực tiễn, phù hợp với trình độ
khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nước.
Tiêu chí 3: Chương trình đào tạo giúp tạo ra lực lượng lao động
thích ứng vớ sự phân công lao động xã hội.
Tiêu chí 4: Chương trình đào tạo phải đáp ứng yêu cầu chủ động hội
nhập kinh tế khu vực và thế giới.
Tiêu chí 5: Chương trình đào tạo phải được nghiên cứu xây dựng
quan tâm đến tính liên thông, tạo điều kiện thuận tiện để người học có thể
học suốt đời một cách kinh tế nhất.
CHƢƠNG II
NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP THỐNG KÊ VĂN PHÕNG CẤP XÃ/PHƢỜNG
1. Mục tiêu và yêu cầu của việc xây dựng chƣơng trình
1.1. Mục tiêu xây dựng chƣơng trình
- Xác định tên và thời lƣợng các môn học trong chƣơng trình đào tạo
trung cấp Thống kê - văn phòng, theo 3 phần đáp ứng yêu cầu của chƣơng
trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và đảm bảo chất lƣợng đào tạo theo
chuyên ngành lựa chọn gồm các môn đại cƣơng, các môn cơ sở và các môn
chuyên ngành sâu.
- Xây dựng nội dung và kế hoạch đào tạo các môn học trong chƣơng
trình đào tạo trung cấp Thống kê - văn phòng, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
trong nền kinh tế thị trƣờng.
1.2. Yêu cầu của chƣơng trình đào tạo :
- Đảm bảo nhiệm vụ đào tạo cán bộ đảm nhiệm chức danh Văn phòng Thống kê cấp xã/phƣờng, tức là, ngƣời cán bộ cùng một lúc phải nắm vững
và thực hành 2 tay nghề chính là Thống kê và Văn phòng, vì vậy, nội dung
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chƣơng trình và thời lƣợng các môn học trong chƣơng trình đào tạo phải đảm
bảo đáp ứng yêu cầu cho mục tiêu đó.
- Đảm bảo yêu cầu chung của giáo dục đào tạo bậc trung cấp cử nhân :
đào tạo ngƣời lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở
trình độ trung cấp, có đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác
phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động có
khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố
quốc phòng, an ninh.
- Đáp ứng yêu cầu về chuyên môn phục vụ tại các địa bàn xã/phƣờng.
2. Thiết kế khung chƣơng trình giáo dục trung cấp cử nhân
Nguyên tắc chung, khung chƣơng trình bao gồm các nội dung: Mục tiêu
đào tạo, thời gian đào tạo, cấu trúc kiến thức, khối lƣợng kiến thức tối thiểu,
khối lƣợng thời gian thực tập, thực hành, ...
Khung chƣơng trình khối ngành kinh tế đƣợc thiết kế dựa vào sự phân
tích các cơ sở khoa học đã đƣợc khái quát với 5 tiêu chí đã nêu ở phần 2.
Bám sát các tiêu chí, khi thiết kế khung chƣơng trình khối ngành kinh tế
cần tuân thủ các nguyên tắc cụ thể sau:
* Quán triệt nguyên lý giáo dục của Đảng
* Căn cứ vào chƣơng trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành
kèm theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2001.
* Mang tính kế thừa
* Mang tính thực tiễn
* Mang tính khoa học và sƣ phạm
3. Phần chung của chƣơng trình đào tạo trung cấp Thống kê - Văn
phòng cấp xã/phƣờng
3.1. Ngành đào tạo: Thống kê - Văn phòng cấp xã/phường
3.2. Mã ngành (theo Danh mục ngành đào tạo TCCN hiện hành)
3.3. Thời gian đào tạo: 2 năm (24 tháng)
3.4. Đối tƣợng : Tốt nghiệp THPT (hoặc tƣơng đƣơng).
3.5. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 82 ĐVHT bao gồm :
- C¸c m«n ®¹i c-¬ng

26 ĐVHT

- C¸c m«n c¬ së

17 §VHT
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- C¸c m«n chuyªn ngµnh s©u :

39 §VHT

- Thùc tËp nghÒ nghiÖp vµ thi tèt nghiÖp

16 tuÇn

3.6. Mục tiêu đào tạo
3.6.1. Mục tiêu tổng quát
Đào tạo cán bộ Thống kê Văn phòng bậc trung cấp chuyên nghiệp có
phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức cơ bản,
có kỹ năng thực hành hai nghiệp vụ: Thống kê và văn phòng; đủ khả năng
giải quyết các vấn đề chuyên môn về thống kê và đảm bảo công tác văn
phòng ở xã/phƣờng, có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ
nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp đầy biến động trong điều kiện của nền
kinh tế thị trƣờng.
3.6.2. Mục tiêu cụ thể
Về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
* Kiến thức thống kê và văn phòng
- Nắm vững các kiến thức cơ bản phục vụ công tác thống kê cơ sở, bao gồm;
+ Nguyên lý thống kê
+ Thống kê Kinh tế - xã hội
+ Thống kê xã/phƣờng
- Có đủ kiến thức về công tác Hành chính - Văn phòng cơ sở, gồm :
+ Quản trị văn phòng
+ Kiểm soát các hoạt động văn phòng
+ Công tác hành chính, văn thƣ, lƣu trữ
* Kỹ năng thống kê :
- Nắm vững các chế độ điều tra ban đầu.
- Tiếp thu và yêu cầu thông tin qua các chỉ tiêu thống kê từ cấp trên
chuyển về thông qua 2 hệ thống:
+ Hệ thống báo cáo định kỳ;
+ Hệ thống điều tra chuyên môn.
* Kỹ năng văn phòng :
- Nắm chắc các dịch vụ văn phòng, biết sử dụng các trang thiết bị, sao
chép tài liệu, dữ liệu, hồ sơ lƣu trữ, nhân sự, bố trí nơi làm việc hợp lý, tạo
kiện thuận lợi cho thực hiện công việc có hiệu quả
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- Kiểm soát chất lƣợng công việc, kiểm soát tài chính, bảo hiểm, kiểm tra
công việc, sắp xếp thời gian biểu công tác một cách khoa học và hợp lý hoá
công việc, tổ chức và kiểm tra giám sát việc thực hiện công việc văn phòng.
Về chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng
* Chính trị, đạo đức:
- Có nhận thức đúng về đƣờng lối xây dựng và phát triển đất nƣớc, hiến
pháp và pháp luật, ý thức đƣợc trách nhiệm của bản thân về lao động, tác
phong, luôn vƣơn lên và tự hoàn thiện.
- Luôn chấp hành các nội qui, qui chế của nhà trƣờng.
- Có trách nhiệm, thái độ học tập chuyên cần và cầu tiến.
- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.
* Thể chất, quốc phòng
- Có sức khoẻ, lòng yêu nghề, có ý thức đầy đủ về bản thân, với cộng
đồng và xã hội.
- Có nhận thức đúng về đƣờng lối xây dựng phát triển đất nƣớc, chấp
hành hiến pháp và pháp luật, ý thức đƣợc trách nhiệm của bản thân về lao
động quốc phòng.
- Có khả năng tuyên truyền, giải thích về trách nhiệm của công dân đối
với nền quốc phòng của đất nƣớc.
4. Kết cấu của chƣơng trình đào tạo
4.1. Các môn đại cƣơng chung : Các môn học đại cƣơng đƣợc lựa
chọn làm các môn chung gồm 6 học phần, ( 26 ĐVHT )
STT

Tªn häc phÇn

Sè §VHT

1

ChÝnh trÞ

4

2

Kinh tÕ chÝnh trÞ

4

3

Ph¸p luËt

2

4

TiÕng anh

8

5

Gi¸o dôc thÓ chÊt

3

6

Gi¸o dôc quèc phßng

75 tiÕt

( Các môn đại cƣơng học theo giáo trình qui định của Bộ GD & ĐT)
4.2. Các môn cơ sở : Các môn học cơ sở đƣợc lựa chọn gồm 4 học
phần, 17 ĐVHT
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STT

Tªn häc phÇn

Sè §VHT

1

Lý thuyÕt x¸c suÊt vµ thèng kª to¸n

4

2

Nguyªn lý thèng kª

5

3

Nguyªn lý kÕ to¸n

4

4

Qu¶n lý Nhµ n-íc

4

4.3. Các môn chuyên ngành sâu: Các môn chuyên ngành sâu gồm 9
học phần, 39 ĐVHT
STT

Tªn häc phÇn

Sè §VHT

C¸c m«n b¾t buéc
1

Thèng kª kinh tÕ x· héi

6

2

Thèng kª x· ph-êng

8

3

NghiÖp vô v¨n phßng 1

3

4

NghiÖp vô v¨n phßng 2

5

5

Kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n

4

6

Tin häc v¨n phßng

4

C¸c m«n tù chän
7

KÕ to¸n hµnh chÝnh sù nghiÖp

3

8

KÕ to¸n ng©n s¸ch x·

3

9

ThuÕ

3

5. Nội dung cụ thể các môn đƣợc chọn
Ngoài 6 môn đại cƣơng theo nội dung và giáo trình qui định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Các môn cơ sở và chuyên ngành sâu đƣợc lựa chọn
nhƣ sau:
5.1. Lý thuyết xác suất và thống kê toán: 4 ĐVHT= 60 tiết
Học phần này trang bị những kiến thức và các phƣơng pháp thiết lập
phân tích, sử dụng mô hình toán để lựa chọn các phƣơng án tối ƣu trong hoạt
động kinh tế.
5.2. Nguyên lý Thống kê: 5 ĐVHT = 75 tiết
Trang bị cho học viên những lý luận cơ bản, phƣơng pháp luận chủ yếu
về nghiệp vụ thống kê: Đối tƣợng nghiên cứu, yêu cầu, các giai đoạn của quá
trình nghiên cứu thống kê, các khái niệm, phƣơng pháp dùng trong điều tra,
tổng hợp, phân tích và dự đoán thống kê .
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5.3. Nguyên lý Kế toán: 4 ĐVHT = 60 tiết
Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng nghiệp vụ, nguyên tắc,
phƣơng pháp của hạch toán kế toán, các hình thức kế toán hiện hành.
5.4. Quản lý Nhà nƣớc : 4 ĐVHT = 60 tiết
Cung cấp cho học viên những hiểu biết lý luận chung về Nhà nƣớc, giúp
học viên phân biệt đƣợc sự khác nhau về bản chất, chức năng, và các hình
thức giữa Nhà nƣớc XHCN và các hình thức nhà nƣớc khác trong lịch sử.
Làm cho học viên hiểu rõ việc tổ chức nhà nƣớc ở nƣớc ta hiện nay. Cung
cấp cho học viên kiến thức quản lý nhà nƣớc về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá,
xã hội và an ninh quốc phòng ... từ đó tiếp cận và thực hiện chức năng, nhiệm
vụ của mình ở cơ sở.
5.5. Thống kê Kinh tế - xã hội: 6 ĐVHT = 90 tiết
Trang bị cho học viên những lý luận, phƣơng pháp tính và phân tích các
chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội trong phạm vi địa phƣơng và toàn bộ nền
kinh tế quốc dân. Hiểu và vận dụng đƣợc các phƣơng pháp thu thập tài liệu,
báo cáo, tính toán, phân tích số liệu thống kê kinh tế xã hội của địa phƣơng.
5.6. Thống kê xã phƣờng: 8 ĐVHT = 120 tiết
Trang bị cho học sinh những phƣơng pháp, nghiệp vụ thống kê nông
lâm nghiệp, công nghiệp, văn hoá, kinh tế, xã hội. Thu thập, phân tích đƣợc
các thông tin thống kê cần thiết cho xã, phƣờng, tính toán các chỉ tiêu thống
kê, lập các báo cáo thống kê và đáp ứng các yêu cầu của cấp trên.
5.7. Nghiệp vụ văn phòng 1 : 3 ĐVHT = 45 tiết
Trang bị những kiến thức cơ bản về chức năng nghiệp vụ của văn
phòng, các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức công tác văn phòng nhƣ: công tác
thông tin, tổng hợp, pháp chế, tổ chức hội nghị, lễ tân khánh tiết.
5.8. Nghiệp vụ văn phòng 2 : 5 ĐVHT = 75 tiết
Trang bị những kiến thức về kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ về công
tác công văn giấy tờ và hồ sơ lƣu trữ trong văn phòng.
5.9. Kỹ thuật soạn thảo văn bản : 4 ĐVHT = 60 tiết
Cung cấp những kiến thức về hệ thống văn bản quản lý nhà nƣớc, những
quy định của nhà nƣớc về công tác soạn thảo và quản lý văn bản giúp học
viên có kỹ thuật soạn thảo một số văn bản thông thƣờng.
5.10. Tin học văn phòng : 4 ĐVHT = 60 tiết
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Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về tin học, các kỹ năng
sử dụng về máy tính, về hệ điều hành thông dụng, các chƣơng trình phần
mềm Word, Excel... trong công tác văn phòng, trình bày bảng biểu và tính
toán số liệu, quản lý dữ liệu, lập báo cáo thống kê...
5.11. Kế toán hành chính sự nghiệp : 3 ĐVHT = 45 tiết
Cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng thực hành kế toán
trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm thu, chi từ các nguồn ngân
sách nhà nƣớc, nguồn thu sự nghiệp và nguồn thu khác.
5.12. Kế toán ngân sách xã: 3 ĐVHT = 45 tiết
Cung cấp cho học sinh những kiến thức chung về quản lý ngân sách và
các hoạt động tài chính cấp xã, các nghiệp vụ kế toán thu - chi, báo cáo tài
chính và quyết toán ngân sách xã.
5.13. Thuế: 3 ĐVHT = 45 tiết
Trang bị những vấn đề cơ bản về thuế và chính sách thuế của nhà nƣớc
liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, một số sắc thuế hiện hành.
6. Kế hoạch thực hiện chƣơng trình
6.1. Phân bố thời gian hoạt động toàn khoá (kế hoạch tổng thể)
Ho¹t ®éng ®µo t¹o

§¬n vÞ tÝnh

HÖ tuyÓn THPT

1. Häc

TiÕt

1230

2. Sinh ho¹t c«ng d©n

Buæi

12

3. Thi

TuÇn

3.1. Thi häc kú

12

3.2. Thi tèt nghiÖp

3

4. Thùc tËp

tuÇn

4.1. Thùc tËp m«n häc

4

4.2. Thùc tËp tèt nghiÖp

12

5. Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸

TuÇn

4

6. NghØ hÌ, nghØ tÕt, nghØ lÔ

TuÇn

13

7. Lao ®éng c«ng Ých

TuÇn

4

8. Dù tr÷

TuÇn

4
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6.2. KÕ ho¹ch ®µo t¹o toµn kho¸
TT

Tªn cac m«n hoc

A. C¸c m«n ®¹i c-¬ng
1. Chinh tri
2. Kinh tÕ chÝnh trÞ
3. Ngoai ng÷ (Anh v¨n)
4. Ph¸p luËt
5. Gi¸o duc thÓ chÊt
6. Gi¸o duc quèc phßng
B. C¸c m«n c¬ së
7. Lý thuyÕt x¸c suÊt vµ thèng
kª to¸n
8. Nguyªn lý thèng kª
9. Nguyªn lý kÕ to¸n
10. Qu¶n lý Nhµ n-íc
C. C¸c m«n chuyªn m«n
11. Thèng kª kinh tÕ x· héi

Thi
hoc ki

Tæng sè
tiÕt

Ly thuyÕt
(tiÕt)

Ph©n phèi th i gian

Th c
hanh
(tiÕt)

N¨m th 1

N¨m th 2

HK1

HK1

HK2

390
60
60
120
30
45
75
255
60

245
50
50
90
25
15
15
182
40

145
10
10
30
5
30
60
73
20

Thi

75
60
60
585
90

54
43
45
393
65

21
17
15
192
25

12. Thèng kª x· ph-êng
13. NghiÖp vô v¨n phßng 1

Thi

120

78

42

Thi

45

37

8

14. NghiÖp vô v¨n phßng 2
15. Kü thuËt so¹n th¶o v¨n b¶n

Thi

75

58

17

Thi

60

30

30

60

16. Tin häc v¨n phßng
17. KÕ to¸n hµnh chÝnh sù
nghiÖp
18. KÕ to¸n ng©n s¸ch x·

Thi

60

25

35

60

Thi

45

34

11

Thi

45

35

10

Thi

45

31

14

1230

820

410

19. ThuÕ
Tæng céng
D. Thùc tËp (tuÇn)
Thùc tËp tèt nghiÖp
E. Thi tèt nghiÖp (tuÇn)
G. Nghi hÌ, TÕt
H. Dù tr÷, L§ c«ng ich

6.3.

Thi
Thi
Thi
Ktra
Ktra
Ktra
Thi
Thi
Thi
Thi

60
60
60

HK2

60
30

45
75
60
75
60
60
90
120
45
75

45
45
45
345

345

B¸o
c¸o
Thi

300
4

240
12
3
16
8

KÕ ho¹ch thùc tËp

M«n thùc tËp

HÖ
sè

Thêi l-îng
TuÇn

Giê

N¨m thø 1
HK1

HK2

N¨m thø 2
HK3

HK4

§Þa ®iÓm

A. Thùc tËp m«n häc
1. Thèng kª

2

1

1

Tai tr-êng

2. V¨n phßng

2

1

1

Thùc tÕ
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B. Thùc tËp tèt nghiÖp
1. Thèng kª

6

6

Thùc tÕ

2. V¨n phßng

6

6

Thùc tÕ

Tæng céng

16

6.4.

2

14

KÕ ho¹ch thi tèt nghiÖp

TT

H×nh thøc thi

M«n thi

(ViÕt, vÊn ®¸p, T. hµnh)

Thêi gian
(phót)

1

ChÝnh trÞ

ViÕt

180

2
3

Thèng kª Kinh tÕ - x· héi
NghiÖp vô v¨n phßng

ViÕt
ViÕt

180
180

Ghi chó

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
Đào tạo cán bộ Trung cấp Thống kê - Văn phòng là một yêu cầu cần
thiết của xã hội. Nó góp phần cung cấp nguồn cán bộ cơ sở có năng lực và
tay nghề đảm nhiệm chức danh chuyên môn Văn phòng - Thống kê tổng
hợp của cấp chính quyền cơ sở (Xã, phƣờng, thị trấn).
Chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp Thống kê - Văn phòng thuộc
loại chƣơng trình song ngành, đảm bảo cho ngƣời học sau khi ra trƣờng
có thể tiếp cận và hoạt động ngay với chức danh Văn phòng - Thống kê ở
xã, phƣờng, thị trấn. (Đây là một định suất cán bộ cấp xã). Vì vậy, nó là
chƣơng trình đặc thù, hiện nay chƣa có trƣờng nào tổ chức đào tạo.
Chƣơng trình đào tạo trung cấp Thống kê - Văn phòng đƣợc xây dựng
trên cơ sở khoa học, nghiên cứu công phu và nghiêm túc. Nó đáp ứng yêu
cầu quản lý Chƣơng trình khung theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGDĐT
ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kết cấu chƣơng trình hợp lý, trong tổng số 82 đơn vị học trình (1230
tiết), thì :
- Các môn đại cƣơng chiếm 31,71%
- Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành sâu chiếm 68.29% (riêng
chuyên ngành sâu chiếm là 47,56%).
Việc phân bổ thời gian thực hành, thực tập chiếm trên 50% thời
lƣợng, đảm bảo mục tiêu đào tạo cán bộ thực hành nghề nghiệp sát với yêu
cầu nhiệm vụ thực tế đặt ra.
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Qua một số năm thực hiện đào tạo thí điểm, chúng tôi nhận thấy: Mặc
dù có nhiều học sinh miền núi, vùng sâu, vùng cao, dân tộc ít ngƣời, trình
độ văn hoá tốt nghiệp THCS nhƣng đƣợc bồi dƣỡng thêm về văn hoá (chủ
yếu là Văn, Tiếng Việt và Toán) vẫn có khả năng tiếp thu dễ dàng và đạt
kết quả học tập khá.
KIẾN NGHỊ
1. Về phía Trƣờng Cao đẳng Thống kê:
- Tiếp tục hoàn thiện chƣơng trình đào tạo theo yêu cầu quản lý của Bộ
Giáo dục và Đào tạo đối với Chƣơng trình giáo dục Trung cấp chuyên
nghiệp.
- Triển khai sớm các thủ tục xin mở ngành đào tạo Thống kê - Văn
phòng và xin phê duyệt chỉ tiêu đào tạo của các cơ quan quản lý (Tổng cục
Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ).
- Tuyển dụng giáo viên với các môn học còn thiếu nhƣ: Quản lý Nhà
nƣớc, Nghiệp vụ văn phòng I và II, v.v....
2. Về phía Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ:
- Sớm cho ý kiến chỉ đạo về chƣơng trình đào tạo do nhà trƣờng trình.
Đề nghị các trƣờng trong ngành và các đơn vị liên quan tham gia góp ý kiến
để tiếp tục hoàn thiện chƣơng trình đào tạo.
- Phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hƣớng
dẫn các trƣờng và chính quyền các cấp ở địa phƣơng (tỉnh, huyện) tổ chức
hình thức đào tạo theo địa chỉ sử dụng, tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên
xã hội.
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