
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /UBND-VP 

v/v chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021 

Hải Dương, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Cục Thống kê tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 703/BCĐTW-TTT ngày 05 tháng 02 năm 2021 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc chỉ đạo tổ chức, cá 

nhân hợp tác trong cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021;  

Thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BCĐ ngày 04 tháng 02 năm 2021 của 

Ban Chỉ đạo tỉnh Hải Dương về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra 

kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hải Dương; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Cục Thống kê tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, 

ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức, chỉ đạo và triển 

khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng hướng dẫn của 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương. 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã có văn bản chỉ đạo các doanh 

nghiệp, hợp tác xã; đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và quần chúng nhân dân trên địa bàn 

tích cực tham gia, ủng hộ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp hoàn 

thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);                                                                                  

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, Trung (20b). 

 

                                                        

                                                        

    KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Vƣơng Đức Sáng 
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