
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND- CCTK Đình Lập, ngày       tháng 3  năm 2021 

V/v tổ chức cuộc Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 trên địa bàn 

 huyện Đình Lập 

 

 

Kính gửi: 
 

 

-  Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sư ̣nghiêp̣; doanh nghiệp; 

- Các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Chi cục Thống kê;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Ngày 27 tháng 02 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 307/QĐ-TTg về viêc̣ tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết gọn 

là Tổng điều tra). Cuộc Tổng điều tra diễn ra trên phạm vi toàn quốc, nhằm thu 

thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh hoạt động sự nghiệp, 

Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ 

chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 

phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhằm phục vụ việc 

đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. 

Đây là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến 

nhiều đối tượng, đơn vị điều tra và phương pháp thu thập thông tin đa dạng 

(khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính; đối tượng điều tra tự cung cấp thông 

tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 - 

webform; điều tra viên thực hiện thu thập thông tin bằng phiếu điện tử - 

CAPI) đòi hỏi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp và các đơn vị có liên quan 

cần quán triệt, thực hiện Phương án, nội dung công việc theo đúng tiến độ, 

nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện Đình Lập.  

Thực hiện Công văn số 233/UBND- THNC, ngày 02/03/2021 về việc tổ 

chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năn 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để thực 

hiện thành công và hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng  của cuộc 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập. Uỷ ban nhân 

dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- 

xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Chi cục Thống kê, 

Phòng Nội vụ huyện để cung cấp thông tin của đơn vị mình theo nội dung phiếu 

điều tra để phục vụ công tác Tổng điều tra. 

2. Các doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, văn phòng đại 

diện của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở 



2 

tôn giáo, tín ngưỡng trên địa huyện thuộc đối tượng trong cuộc Tổng điều 

tra: Có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung và các thông tin trong phiếu điều 

tra theo yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. 

Các đơn vị và cá nhân không thực hiện kê khai hoặc kê khai không đúng 

sự thật sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. 

3. Giao Chi cục Thống kê, Phòng Nội vụ huyện cơ quan thường trực 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Đình Lập 

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

và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ từ huyện đến xã, thị trấn. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, thị trấn chỉ đạo chặt chẽ 

việc lập danh sách đơn vị điều tra, tuyển chọn đội ngũ điều tra viên, giám sát 

viên đạt chất lượng và đáp ứng yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, tổ chức tập huấn 

cho đội ngũ điều tra viên và giám sát viên. 

- Cung cấp các tài liệu hướng dẫn, các loại biểu mẫu và tài khoản đăng 

nhập dùng cho việc kê khai thông tin thống kê. Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức 

thực hiện Tổng điều tra, trực tiếp giải quyết các phát sinh trong quá trình điều tra 

và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện và Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra tỉnh Lạng Sơn. 

- Chịu trách nhiệm cấp phát kinh phí theo đúng quy định, hướng dẫn của 

Trung ương. 

4. Giao UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn theo Phương án của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra Trung ương và Kế hoạch Tổng điều tra của huyện đạt kết quả 

tốt nhất, đảm bảo tiến độ đề ra, không bỏ sót đối tượng điều tra. 

- Bảo đảm các vấn đề về hậu cần, kinh phí, an ninh, trật tự nhằm không để 

xảy ra sự cố cản trở công tác Tổng điều tra ở địa phương. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời nắm 

thông tin, giải quyết khó khăn phát sinh trong quá trình điều tra. 

5. Về công tác tuyên truyền 

-Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông trên địa bàn huyện tích cực 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, 

huyện về công tác Tổng điều tra để Nhân dân, các đối tượng và đơn vị điều tra 

biết, hiểu về Tổng điều tra. 

- Các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng để các đơn vị, cá 

nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra bằng các 

hình thức phù hợp. 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện giao Trung tâm văn hóa thể thao và 

truyền thông để thực hiện hoạt động tuyên truyền, trong đó: tập trung tuyên 

truyền nội dung chung về Tổng điều tra và chuyên đề về doanh nghiệp, đơn vị 

hành chính, sự nghiệp, đoàn thể và hiệp hội từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021. 
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Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn 

giáo từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021. 

Chi cục Thống kê có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra tỉnh về tình hình thực hiện./. 
 

Nơi nhâṇ: 

- Như trên; 

- Chủ tic̣h, các PTC UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TIC̣H 

PHÓ CHỦ TIC̣H 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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