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Số:         /BCĐ-TĐT 
V/v triển khai Tổng điều tra 

 kinh tế năm 2021 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 02 năm 2021 

   

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở 

hành chính các huyện, thành phố, thị xã 

 

 Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Công văn số 165/TCTK-

TTDL ngày 23/02/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (cơ quan thường 

trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương) về việc triển khai Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo một số nội dung 

thực hiện như sau: 

 1. Gửi Phương án Tổng điều tra và tài liệu phục vụ hội nghị tập huấn và thu 

thập thông tin (tài liệu đã hoàn thiện sau Hội nghị tập huấn cấp Trung ương), gồm: 

 - Phương án Tổng điều tra  kinh tế; 

 - Phiếu hỏi doanh nghiệp và phiếu hỏi sự nghiệp, hiệp hội; 

 - Sổ tay hướng dẫn điều tra viên đối với phiếu hỏi doanh nghiệp và phiếu 

sự nghiệp, hiệp hộ; 

 Phương án và các tài liệu trên đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

và Trang điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra tại địa chỉ: 

 https://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn; 

 https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn. 

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện chuyển các tài liệu liên quan đến Ban 

Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, Tổ thường trực, điều tra viên để thực hiện cuộc Tổng 

điều tra tại địa phương. 

 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện tuyển  chọn điều tra viên, tập huấn, 

hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp 

huyện; thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra đối với doanh nghiệp; cơ quan 

hành chính; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội bắt đầu từ ngày 01/3/2021. Trong đó, Chi 

cục Thống kê cấp huyện (cơ quan thường trực BCĐ Tổng điều tra cấp huyện) chủ 

trì việc tổ chức thu thập thông tin đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội; Phòng Nội vụ cấp huyện chỉ đạo tổ chức thu thập thông tin đối với cơ quan 

hành chính. 

 Chi cục Thống kê cấp huyện phối hợp, hỗ trợ Phòng Nội vụ về nghiệp vụ 

điều tra cơ quan hành chính các cấp theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 

641/BNV-BCĐ ngày 10/02/2021. 

 3. Ban Chỉ đạo cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

việc thu thập thông tin gồm các hình thức kiểm tra giám sát trực tiếp tại đơn vị 

điều tra và trực tuyến trên Trang thông tin điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra; 
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 4. Ban Chỉ đạo cấp huyện căn cứ Kế hoạch số 70/KH-BCĐ-TĐT ngày 

25/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về kế hoạch tuyên truyền của Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, xây dựng và thực hiện kế 

hoạch tuyên truyền tại địa phương.  

 5. Tổng điều tra được tiến hành trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong quá 

trình triển khai Tổng điều tra. 

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo và đề nghị Ban Chỉ đạo cấp 

huyện, cấp xã quán triệt, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
     - Như kính gửi; 

- BCĐ TĐT TW; 

- Trưởng BCĐ tỉnh; 

- Thành viên BCĐ TĐT tỉnh; 

- Các thành viên Tổ thường trực tỉnh; 

- Các phòng nghiệp vụ VP CTK; 

- Chi cục Thống kê cấp huyện; 

- Lưu: Phòng TTTT, VT. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Nguyễn Việt Hùng 
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