
UBND QUẬN HẢI CHÂU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /PGD-MN 

V/v kê khai thông tin TĐTKT 

Hải Châu`, ngày    tháng   năm 2021 

 

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN,TH,THCS 

 

Căn cứ thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 

ngày 27 tháng 02 năm 2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên 

phạm vi cả nước; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Công văn số 662/UBND-TH  ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 

tại thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 323/UBND-CCTK  ngày 22 tháng 02 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND quận Hải Châu về việc tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 

tại quận Hải Châu; 

Phòng Giáo Dục – Đào Tạo quận yêu cầu các trường học như sau: 

1.Công tác tuyên truyền 

- Các trường tuyên truyền đến CBGV, người lao động, PHHS và học sinh 

để nắm được mục đích của việc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 thông qua các 

kênh tuyên truyền Fanpage, bảng tin, SMS,…và thông qua các cuộc họp HĐSP 

nhà trường 

2. Công tác kê khai báo cáo 

 - Thực hiện việc kê khai thông tin Tổng điều tra từ ngày 01/3 đến ngày 

ngày 31/3 năm 2021. 

- Truy cập vào địa chỉ trang thông tin điện tử: http://hcsn2021.gso.gov.vn 

- Sử dụng tài khoản được cung cấp để nhập “Tên đăng nhập” và “Mật 

khẩu” vào ô tương ứng rồi “ĐĂNG NHẬP” 

(Tài khoản đăng nhập sẽ do Chi cục Thống kê cung cấp) 

 - Về nghiệp vụ ghi phiếu sẽ do điều tra viên Chi cục Thống kê gửi hướng dẫn trực 

 tiếp qua mail cho các đơn vị trường học. 

 3. Tổ chức tập huấn 

 - Thời gian và địa điểm: Vào lúc 14h30 thứ hai ngày 1/3/2021 tại Hội 

trường Phòng GDĐT. 
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http://hcsn2021.gso.gov.vn/


 

  - Thành phần: Nhân viên kế toán các trường MN, TH, THCS( mỗi nhân 

viên kế toán khi đi tập huấn mang theo máy tính) 

   

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Lưu: VT. MN.Loan 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Hà 
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