
UBND TỈNH HẢI DƢƠNG  

BAN CHỈ ĐẠO TĐT KINH TẾ  

VÀ ĐT CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 

NĂM 2021 

Số:         /KH-BCĐ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hải Dương, ngày   tháng 02 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh 

Hải Dƣơng 

 

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

tƣởng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

Căn cứ phƣơng án Tổng điều tra kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 

1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu 

tƣ - Trƣởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021; phƣơng án  Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 (viết tắt là CSHC) ban hành kèm theo Quyết định số 

1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ - Trƣởng Ban Chỉ đạo 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Thƣờng trực Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (viết tắt là 

BCĐ), 

BCĐ tỉnh Hải Dƣơng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các cuộc điều tra 

(Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính) năm 2021 trên địa bàn tỉnh để 

các cấp, ngành chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện điều tra. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA 

1. Mục đích 

Một là, đánh giá sự phát triển về số lƣợng cơ sở và lao động của các cơ sở 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng 

công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo huyện, 

ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nƣớc, các 

Bộ, ngành, địa phƣơng; 

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống 

kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

(GRDP) năm 2020 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm 

trong nƣớc trên địa bàn tỉnh, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản 

quốc gia;   

Ba là, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu 

tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu 

trong thời kỳ tiếp theo của ngành Thống kê và tỉnh. 
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2. Yêu cầu 

(1) Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lƣu 

trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc điều tra phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng 

quy định của Phƣơng án điều tra. 

(2) Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các 

nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tƣớng Chính phủ vàQuyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 

của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với các kỳ Tổng điều 

tra trƣớc, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

(3) Đảm bảo tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ 

tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

huyện, xã, số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. 

(4) Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót, phù 

hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hƣớng ứng dụng triệt để công 

nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. 

(5) Việc quản lý và sử dụng kinh phí điều tra bảo đảm đúng chế độ hiện 

hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tƣợng 

Đối tượng điều tra là tổ chức, cá nhân chứa đựng thông tin cần thu thập. 

Trong cuộc điều tra này, đối tƣợng điều tra đƣợc xác định là đơn vị cơ sở hay còn 

đƣợc gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn; các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc, các cơ 

sở trực thuộc cơ quan hành chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng. 

2. Đơn vị điều tra  

Đơn vị điều tra là tổ chức, cá nhân mà qua đó tiếp cận với đối tượng điều tra 

để thu thập thông tin. Đơn vị điều tra đƣợc phân loại theo số lƣợng cơ sở và theo 

hình thức hoạt động. 

2.1. Phân loại đơn vị điều tra theo số lƣợng cơ sở 

- Đơn vị điều tra đơn cơ sở; 

- Đơn vị điều tra đa cơ sở . 

2.2. Phân loại đơn vị điều tra theo hình thức hoạt động, gồm 5 hình thức 

-  Doanh nghiệp; 

- Cơ sở SXKD cá thể; 

- Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 

- Đơn vị tôn giáo, tín ngƣỡng ; 

- Cơ sở Hành chính. 

3. Phạm vi điều tra 
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Cuộc Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 thực hiện 

trên phạm vi cả nƣớc đối với tất các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế. 

4. Loại điều tra: Thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA, CÁC BƢỚC CÔNG VIỆC VÀ THỜI 

GIAN THỰC HIỆN  

1. Nội dung điều tra 

Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau: 

-Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra; 

-Thông tin về lao động và thu nhập của ngƣời lao động; 

-Thông tin về kết quả, chi phí SXKD; 

- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông 

tin chuyên đề về đơn vị điều tra. 

- Kết quả thu, chi của các cơ sở hành chính; Các thông tin chuyên đề về tài 

sản cố định, tinh giản biên chế của cơ sở hành chính. 

2. Các loại phiếu điều tra 

Các nhóm thông tin cần điều tra đƣợc thu thập theo 23 loại phiếu điều tra 

(Tổng điều tra Kinh tế: 22 loại phiếu, Điều tra cơ sở hành chính: 01 loại phiếu): 

- Khối doanh nghiệp sử dụng 17 loại phiếu; 

- Khối cơ sở SXKD cá thể sử dụng 02 loại phiếu; 

- Khốiđơn vị sự nghiệp, hiệp hội sử dụng 02 loại phiếu; 

- Khối tôn giáo sử dụng 01 loại phiếu; 

- Khốicơ sở hành chính sử dụng 01loại phiếu. 

3. Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu, thời gian điều tra 

3.1. Thời điểm điều tra 

- Đối với khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: ngày 01/3/2021; 

- Đối với khối cơ sở hành chính: ngày 01/3/2021; 

- Đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở Tôn giáo: ngày 01/7/2021. 

3.2. Thời gian thu thập thông tin 

- Đối với khối doanh nghiệp: từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/5/2021; 

- Đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/4/2021; 

- Đối với khối cơ sở hành chính: từ ngày 01/4 đến 30/5/2021; 

- Đối với cơ sở SXKD cá thể: 

+ Điều tra toàn bộ: từ ngày 02/5 đến 15/6/2021; 
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+ Điều tra mẫu: từ ngày 01/7 đến 30/7/2021; 

- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng: từ ngày 01/7 đến 30/7/2021. 

3.3. Thời kỳ thu thập số liệu 

Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ đƣợc lấy thông tin theo số liệu phát sinh 

trong năm 2020 hoặc các tháng năm 2021 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, 

đƣợc quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. 

4. Các bƣớc công việc và thời gian thực hiện 

4.1. Công tác chuẩn bị 

- Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp: Từ trƣớc ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến 

trƣớc ngày 15/11/2020. 

- Lập bảng kê đơn vị điều tra, rà soát đơn vị điều tra; Tuyển chọn điều tra 

viên, tổ trƣởng; Tập huấn nghiệp vụ điều tra; phân chia địa bàn, bàn giao tài liệu 

(chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

4.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin  

a) Khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính 

Xây dựng danh sách nền từ các nguồn dữ liệu hành chính từ Bộ Tài chính 

(Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nƣớc), Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (Tổng cục Thống kê, 

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) về đơn vị điều tra. 

Xử lý, kiểm tra, ánh xạ dữ liệu từ Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nƣớc để tích 

hợp thông tin vào kết quả Tổng điều tra. 

BCĐ cấp tỉnh thực hiện khai thác dữ liệu ban đầu theo hƣớng dẫn của BCĐ TW.  

b) Thực hiện thu thập thông tin  

(1) Đối với doanh nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: thực 

hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế (viết 

gọn là Trang thông tin điện tử TĐT) và của Bộ Nội vụ. Điều tra viên TĐT kinh tế, 

giám sát viên điều tra cơ sở hành chính có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật 

khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và hƣớng dẫn ngƣời cung cấp 

thông tin điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện 

tử TĐT và của Bộ Nội vụ.  

(2) Đối với cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Điều tra viên 

đến từng cơ sở gặp ngƣời cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, kết hợp 

quan sát đối tƣợng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử (CAPI) 

đƣợc thiết kế trên thiết bị thông minh. 

4.3. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra 

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra 

việc tổ chức các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lƣợng và 

chất lƣợng thông tin do cơ sở cung cấp, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa 

tại địa bàn,... 
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Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, 

kiểm tra, thanh tra cấp dƣới, kiểm tra thƣờng xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra 

trọng điểm, tổng kiểm tra trƣớc khi nghiệm thu. BCĐ cấp trên kiểm tra điển hình 

việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp dƣới để phát hiện và giải quyết tại 

chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra. 

Nhằm bảo đảm chất lƣợng của thông tin thu thập tại địa bàn trƣớc khi 

nghiệm thu, BCĐ cấp xã kiểm tra thông tin phiếu điều tra điện tử trên phần mềm. 

Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, 

không để dồn nhiều ngày. 

4.4. Kiểm tra, làm sạch, ghi mã sản phẩm, mã ngành kinh tế 

BCĐ các cấp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, làm sạch, ghi mã sản 

phẩm, mã ngành kinh tế (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

4.5. Nghiệm thu kết quả điều tra 

BCĐ các cấp xây dựng lịch nghiệm thu cụ thể đối các ĐTV, BCĐ từng địa 

phƣơng (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Nội dung nghiệm thu đƣợc thực hiện đối với từng loại phiếu, mức độ đầy đủ 

các chỉ tiêu và chất lƣợng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu 

cùng lập và ký biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

BCĐ các cấp trong tỉnh có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện thành công 

cuộc TĐT, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phƣơng mình theo đúng 

hƣớng dẫn của BCĐ TW đƣợc cụ thể hóa trong kế hoạch này và các văn bản liên 

quan; đồng thời, tham mƣu về chủ trƣơng, giải pháp để hỗ trợ các cấp, các ngành 

trong triển khai, thực hiện điều tra.  

BCĐ cấp huyện, cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch cần tiếp 

tục cụ thể hóa Kế hoạch tổ chức, thực hiện của cấp mình phù hợp với đặc thù ở địa 

phƣơng mình nhằm thực hiện có hiệu quả, phù hợp với quy định và hƣớng dẫn của 

BCĐ cấp trên. 

Tổ Thƣờng trực Ban Chỉ đạo tỉnh giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc triển 

khai, kiểm tra, giám sát, thực hiện Phƣơng án và Kế hoạch điều tra trên địa bàn 

tỉnh về chuyên môn, nghiệp vụ, tiến độ điều tra, quản lý tài liệu, phƣơng tiện, kinh 

phí điều tra và tổng hợp kết quả điều tra theo phân cấp của Ban Chỉ đạo Trung 

ƣơng và thực hiện, giám sát đúng Phƣơng án TĐTkinh tế, điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021. 

1. Cục Thống kê là cơ quan thƣờng trực BCĐ tỉnh, chủ trì chỉ đạo tổ 

giúp việc BCĐ tỉnh 

- Triển khai thực hiện Phƣơng án TĐT theo đúng kế hoạch và sự chỉ đạo của 

BCĐ TW, BCĐ tỉnh;  

- Phối hợp Sở nội vụ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021; 
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- Tham mƣu, tổ chức vận hành, phân công các thành viên Tổ thƣờng trực 

giúp việc BCĐ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao; 

- Tập huấn, hƣớng dẫn, kiến nghị, giải đáp về nghiệp vụ TĐT; 

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền về 

TĐT; 

- Tham mƣu tổ chức, thực hiện kiểm tra, giám sát các khâu công việc của 

TĐT; 

- Thƣờng xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện TĐT; báo cáo tiến độ 

thực hiện, khó khăn vƣớng mắc về BCĐ tỉnh để kịp thời tháo gỡ; Tổng hợp kết quả 

TĐT, lập báo cáo gửi BCĐ TW theo quy định; 

- Tiếp nhận kinh phí, các phƣơng tiện phục vụ TĐT do BCĐ TW cấp; quản 

lý sử dụng đúng quy định, hiệu quả, an toàn theo chỉ đạo của BCĐ TW, Tổng cục 

Thống kê và BCĐ tỉnh. 

2. Sở Nội vụ 

Có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021, lựa chọn giám sát viên, quản trị hệ thống và hƣớng dẫn cấp huyện thực hiện 

điều tra; quản lý và sử dụng kinh phí theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. 

3. Các sở, ngành, địa phƣơng 

3.1. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp cùng Cục Thống kê làm tốt 

công tác tuyên truyền; chỉ đạo hƣớng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông trên 

địa bàn tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện và Đài truyền thanh cơ sở thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền cho cuộc TĐT và điều tra cơ sở hành chính. 

3.2. Sở Kế hoạch đầu tƣ, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh xác 

định tình trạng hoạt động, địa chỉ đăng ký hoạt động của Khối doanh nghiệp yêu 

cầu các đơn vị chấp hành đầy đủ phƣơng án TĐT và thu thập thông tin phiếu điều 

tra trên trang điện tử (webform); 

3.3. Các sở, ngành liên quan khác: Phối hợp với Cục Thống kê và Sở Nội vụ 

hƣớng dẫn, chỉ đạo, giám sát; cung cấp thông tin, lập danh sách đơn vị điều tra liên 

quan do Sở, ngành quản lý; chỉ đạo các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm các 

quy định của cuộc TĐT kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

3.4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo BCĐ cấp mình, 

Chi cục Thống kê, phòng Nội vụ tham mƣu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 

triển khai điều tra trên địa bàn, chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn thực hiện 

cuộc TĐT kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo đúng kế hoạch, 

hƣớng dẫn của BCĐ cấp trên. 

4. Công tác tuyên truyền 

Hoạt động tuyên truyền về khối doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp 

và hiệp hội thực hiện vào đầu tháng 3 năm 2021; khối cá thể, Tôn giáo, tín ngƣỡng 

từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021. Nội dung tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục 

đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung chính và kế hoạch thực hiện điều tra đến các cấp, 
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các ngành và cộng đồng dân cƣ. Căn cứ kế hoạch tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 

Trung ƣơng, Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch, bố trí ngƣời phụ trách công 

tác tuyên truyền.  

Ban chỉ đạo các cấp, các ngành huy động tối đa các hình thức tuyên truyền 

nhƣ: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền 

thanh cơ sở, Báo Hải Dƣơng, bản tin; Cổ động (lôgô, áp phích, khẩu hiệu,...); Tại 

các hội nghị của các cơ quan, cuộc họp của các đoàn thể quần chúng, họp thôn, các 

địa điểm trung tâm khu dân cƣ, khu công nghiệp và trụ sở cơ quan hành chính các 

cấp. Vận động các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên truyền 

sâu rộng để các đơn vị thuộc đối tƣợng điều tra tích cực hƣởng ứng cuộc Tổng 

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

5. Kinh phí điều tra 

Kinh phí điều tra đƣợc ngân sách nhà nƣớc cấp, Ban Chỉ đạo các cấp cần sử 

dụng và quyết toán theo đúng hƣớng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ƣơng. Ngành 

Thống kê quản lý, sử dụng kinh phí Tổng điều tra kinh tế; Sở Nội vụ quản lý, sử 

dụng kinh phí điều tra cơ sở hành chính. Đối với những công việc nhằm đảm bảo 

chất lƣợng mà Ban Chỉ đạo Trung ƣơng cấp không đủ thì Ban chỉ đạo các cấp báo 

cáo lãnh đạo UBND xem xét việc cấp hỗ trợ bổ sung.  

6. Khen thƣởng 

Kết thúc điều tra, tiến hành tổng kết; các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất 

sắc sẽ đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng; đồng thời xử lý theo pháp luật các đơn vị, cá 

nhân thiếu ý thức trách nhiệm để xẩy ra vi phạm Phƣơng án, quy trình điều tra. 

Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ theo dõi, tổng 

hợp, tham mƣu giúp Ban Chỉ đạo tỉnh tổng kết cuộc Tổng điều tra kinhtế và điều 

tra cơ sở hành chính; xét duyệt tặng Giấy khen và xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ trƣởng tặng Bằng khen cho những đơn vị, cá nhân tiêu biểu. 

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chínhlà các cuộc điều tra quan 

trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tƣợng, đơn vị điều tra, nội dung phức 

tạp; Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp, các Sở, ngành cần quán triệt, 

thực hiện đúng phƣơng án, các quy trình áp dụng cho điều tra, chỉ đạo thực hiện 

từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc 

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

Nơi nhận: 

- BCĐ Tổng điều tra TW(TCTK); 

- Thƣờng trực Tỉnh uỷ (để b/c); 

- Thƣờng trực HĐND  (để b/c) ; 

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

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Giám đốc Sở, ngành liên quan; 

- Chủ tịch UBND huyện, TX, TP; 

- BCĐ các huyện, TX, TP; 

- Các thành viên TTT giúp việc BCĐ tỉnh; 

- Các Chi cục Thống kê cấp huyện; 

- Lƣu VT, TTT BCĐ tỉnh. 

  TRƢỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Vƣơng Đức Sáng 
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Phụ biểu: Kế hoạch thực hiện các nội dung của Tổng điều tra kinh tế, 

 điều tra cơ sở hành chính 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BCĐ ngày   /02/2021 của BCĐ tỉnh) 

 

Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Cơ quan chủ trì 

1. Thành lập BCĐ, TTT tỉnh Tháng 9/2020 
UBND tỉnh; 

BCĐ tỉnh 

2. Thành lập BCĐ, TTT cấp huyện Tháng 10/2020 
UBND cấp huyện; 

BCĐ cấp huyện 

3. Thành lập Ban chỉ đạo cấp xã Tháng 11/2020 UBND cấp xã 

4. Tham gia tập huấn nghiệp vụ do BCĐ 

trung ƣơng tổ chức 
Tháng 01/2021 BCĐ, Tổ TT tỉnh 

5. Ban hành kế hoạch TĐT trên địa bàn 

tỉnh; Phân công BCĐ, TTT tỉnh 
Tháng 02/2021 BCĐ tỉnh 

6. Rà soát danh sách Khối doanh nghiệp, 

HC, SN 
Tháng 2/2021 

TTT các cấp 

Cục Thống kê 

Sở Nội vụ 

Chi cục Thống kê 

Phòng Nội vụ 

7.Tuyển chọn ĐTV, GSV, quản trị hệ 

thống và phân chia địa bàn điều tra Khối 

doanh nghiệp, khối hành chính,khối Sự 

nghiệp  

Tháng 2/2021 
BCĐ tỉnh; 

BCĐ cấp huyện; 

8. Tuyên truyền điều trađợt 1: Khối doanh 

nghiệp; khối hành chính; khối SN, hiệp 

hội 

Tháng 3/2021 
BCĐ cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 

9. Hội nghị triển khai, tập huấn cho BCĐ, 

TTT cấp tỉnh, cấp huyện 
Trƣớc 01/3/2021 BCĐ tỉnh 

10. Điều tra Thu thập thông tin Khối 

doanh nghiệp và Khối HC, SN 

Từ 01/3 đến 

30/5/2021 
ĐTV 

11. Hƣớng dẫn cấp xã rà soát, lập danh 

sách thực tế đơn vị điều tra khối cá thể, 

khối tôn giáo 

Từ 02/5 đến 

08/5/2021 
BCĐ cấp huyện 

12. Hoàn thành Rà soát, lập danh sách 

thực tế đơn vị điều tra khối cá thể, tôn 

giáo 

Cấp xã trƣớc 25/5 

Cấp huyện 

từ 26/5 đến 09/6 

BCĐ các cấp 
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Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Cơ quan chủ trì 

Cấp tỉnh trƣớc 10/6 

13. Tuyển chọn ĐTV khối cá thể, tôn giáo Trƣớc 31/5/2021 BCĐ các cấp 

14. Tập huấn cho  ĐTV cấp xã khối khối 

cá thể, khối Tôn giáo, tín ngƣỡng(02 

ngày)  

Trƣớc 20/6/2021 BCĐ cấp huyện 

15. Cập nhật địa bàn Khối cá thể 
Từ 25/6 đến 

30 tháng 6/2021 
ĐTV, BCĐ cấp xã. 

16.Tuyên truyền điều tra (đợt 2): Khối cá 

thể; khối Tôn giáo, tín ngƣỡng 

Từ tháng 6 đến 

tháng 7/2021 
BCĐ  các cấp 

17. Điều tra thu thập thông tin Khối cá thể 

và Khối tôn giáo 

 - Toàn bộ 

  - Mẫu 

 

 

Tháng 5 - 6/2021 

Tháng 6 - 7/2021 

ĐTV, BCĐ các cấp 

18. Kiểm tra, làm sạch, ghi mã sản phẩm, 

mã ngành kinh tế 

- Khối Doanh nghiệp 

- Khối Hành chính, sự nghiệp, hiệp hội 

- Khối cá thể, tôn giáo 

  + Toàn bộ 

  + Mẫu 

 

 

Tháng 2 - 4/2021 

Tháng 4 - 5/2021 

 

Tháng 5 - 6/2021 

Tháng 8/2021 

ĐTV, BCĐ các cấp 

19. Kiểm tra, giám sát, thanh tra tất cả các 

nội dung điều tra (có Kế hoạch riêng) 

Từ tháng 3 đến 

tháng 9/2021 
BCĐ các cấp 

20. Nghiệm thu kết quả điều tra các cấp 
Từ tháng 6 đến 

tháng 9/2021 
BCĐ các cấp 

21. Công bố sơ bộ kết quả điều tra 
Tháng 12/2021 

Tổng cục Thống kê 

Bộ Nội vụ 

22. Công bố chính thức kết quả điều tra 
Tháng 02/2022 

Tổng cục Thống kê 

Bộ Nội vụ 

23. Tổng kết, khen thƣởng công tác Tổng 

điều tra kinh tế, điều tra cơ sớ hành chính 

năm 2021các cấp (Theo hƣớng dẫn riêng) 

Quý II/2022 
BCĐ cấp tỉnh; 

BCĐ Trung ƣơng 
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