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CHỈ THỊ 

Về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính  

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 
 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 

27/02/2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban 

hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển 

kinh tế - xã hội, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều 

tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện với các mục tiêu: (i) đánh giá sự 

phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, kết 

quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân 

bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo 

hình thức sở hữu; (ii) tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành 

thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh (GRDP); (iii) cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các 

chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và địa phương.  

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các 

ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị 

liên quan tập trung, nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:  

 1. Cục Thống kê tỉnh: 

 - Căn cứ nội dung, kế hoạch và các hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo 

Trung ương, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra  kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021 của tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh thành 

công, chất lượng, đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra; 

 - Chịu trách nhiệm toàn diện về hướng dẫn nghiệp vụ, tập trung chỉ đạo 

công tác chuẩn bị, thường xuyên kiểm tra, giám sát thu thập thông tin, nghiệm thu 

và tổng hợp nhanh kết quả điều tra, quản lý kinh phí minh bạch, công khai, hiệu 

quả, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. 

 2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc thực hiện điều tra cơ sở hành chính trên 

địa bàn tỉnh theo đúng phương án quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ 

đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương.  

 3. Các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Đài Phát thanh và Truyền hình, 
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Báo Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, 

đơn vị mình, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc 

ngành quản lý từ tỉnh đến cơ sở, cung cấp thông tin liên quan phục vụ cuộc Tổng 

điều tra; đánh giá chính xác, đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, thông tin yêu cầu của 

cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính. Báo Hà Tĩnh, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

kế hoạch, nội dung; trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra. 

 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

 - Chịu trách nhiệm về công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính trên địa bàn; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các khâu công việc của cuộc Tổng điều tra, từ 

công tác chuẩn bị, tuyên truyền, tập huấn đến thu thập thông tin, kiểm tra, giám 

sát, nghiệm thu dữ liệu điều tra, quản lý kinh phí, báo cáo kết quả Tổng điều tra 

về Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định; 

 - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn; 

đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy trình, quy định;  

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện Tổng điều tra kinh tế, 

Điều tra cơ sở hành chính và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra; nghiêm túc lựa 

chọn lực lượng tham gia theo hướng dẫn của ngành Thống kê; huy động cơ sở 

vật chất kỹ thuật, phương tiện phù hợp để tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực 

hiện toàn diện các nội dung Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

trên địa bàn. 

5. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và quần chúng 

nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tích cực tham gia, ủng hộ, cung cấp thông tin đầy 

đủ, trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng 

điều tra các cấp hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021. 

6. Đề nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị 

- xã hội các cấp, giám sát, tuyên truyền và tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021./. 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Thành viên BCĐ TĐT tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH5. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Trần Tiến Hưng 
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