
UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 405 /UBND-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày  20  tháng 02 năm 2021 

V/v cung cấp thông tin phục vụ  

Tổng điều tra kinh tế và điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021. 
 

  

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-

BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 

hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV 

ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021;  

Thực hiện Văn bản số 703/BCĐTWW-TTT ngày 05/2/2021 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. 

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây gọi 

tắt là Tổng điều tra) là cuộc điều tra có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, 

phạm vi điều tra rộng, liên quan nhiều đối tượng. Để thu thập thông tin đầy đủ, 

kịp thời, đảm bảo chất lượng, phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội của địa 

phương.  

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ như sau: 

1. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan 

tham mưu Ban Chỉ đạo để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

và triển khai thực hiện nội dung sau: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra kinh tế. 

- Tiến hành rà soát, thống nhất số lượng, tình trạng hoạt động của doanh 

nghiệp; đơn vị sự nghiệp; đoàn thể, hiệp hội; tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng; cơ 

sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác thu thập thông 

tin các loại phiếu điều tra theo quy định. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin 

cho điều tra viên, giám sát viên các cấp. 

- Chuẩn bị hậu cần, hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông để thực 

hiện các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra. 

- Tham mưu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện các quy 

trình của Phương án Tổng điều tra đảm bảo chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đến khâu 

tiến hành Tổng điều tra. 
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- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, 

huyện, thành phố, các doanh nghiệp, các đơn vị thực hiện tốt công tác Tổng 

điều tra trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các nội dung Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đúng quy định. 

2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt cuộc Điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu, cụ thể như 

sau: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính. 

- Tiến hành rà soát, cập nhật đối tượng, thông tin định danh của các cơ sở 

hành chính trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác thu thập thông tin các loại phiếu 

điều tra theo quy định. 

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin 

điều tra. 

- Tham mưu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chỉ đạo thực hiện các quy 

trình của Phương án Điều tra đảm bảo chặt chẽ từ khâu chuẩn bị đến khâu tiến 

hành điều tra. 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy 

ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện thành công 

cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung điều tra đảm bảo theo đúng 

quy định. 

3. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và các thành viên Tổ Thường trực 

giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công Tổng điều tra chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về kết quả cuộc Tổng điều tra tại địa bàn được phân công phụ trách. 

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị có liên quan có 

trách nhiệm cung cấp thông tin danh sách chính xác, đầy đủ các đơn vị thuộc 

ngành đang quản lý. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

cấp huyện, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp mở các 

đợt tuyên truyền, tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình 

ảnh, chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và 

thực hiện điều tra để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự 

nghiệp, tập thể và cá nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc 

Tổng điều tra và phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các 

nội dung điều tra theo quy định. 

6. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành 

phố; các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống 
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kê tỉnh, Sở Nội vụ trong công tác tổ chức cuộc Tổng điều tra và chỉ đạo triển 

khai một số nhiệm vụ sau: 

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các đối tượng thuộc diện điều 

tra trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc Tổng điều tra và yêu cầu 

hợp tác với các điều tra viên trong việc cung cấp thông tin điều tra và chịu trách 

nhiệm về tổ chức thành công cuộc Tổng điều tra theo quy định. 

- Bố trí công việc để cán bộ được cử tham gia Ban Chỉ đạo và Văn phòng 

giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp làm việc liên tục trong suốt thời gian từ khâu 

chuẩn bị triển khai điều tra đến khi kết thúc Tổng điều tra. 

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm: 

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Ban 

Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về Tổng điều tra; xây dựng kế hoạch và triển khai kịp 

thời các Văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến Tổng điều 

tra. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra tại địa phương từ bước chuẩn 

bị đến khi kết thúc Tổng điều tra; phân công các phòng ban chức năng bố trí cán 

bộ kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ sở đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng 

điều tra trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai và 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Tổng điều tra; tổ chức tốt công tác tuyên truyền 

vận động các đối tượng điều tra có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các 

thông tin theo yêu cầu của Tổng điều tra và bảo đảm an ninh, trật tự trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ, các 

ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra; đảm bảo mọi đối tượng thuộc 

diện điều tra đều hiểu rõ và tự giác tham gia thực hiện cuộc Tổng điều tra này. 

9. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh 

trong việc tuyên truyền, triển khai, đốn đốc các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

cung cấp thông tin theo quy định. 

10. Các Doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các đối tượng 

có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính 

xác và kịp thời vào phiếu điều tra cho điều tra viên theo quy định của Phương 

án điều tra. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố, các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chủ động triển khai 

thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại văn bản này. Trong quá trình triển 

khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo 
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Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ) để chỉ đạo giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận:         
- Như kính gửi:                                 (Thưc hiện) 

- Bộ Nội vụ; 

- Tổng cục Thống kê  

- Thường trực Tỉnh uỷ;                           (Báo cáo)    

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐB Quốc hội Địa phương;    

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;       

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh; 

- Đài PT và TH TQ, Báo Tuyên Quang; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Liên minh HTX tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT-TH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thế Giang 
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