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

QUẬN HẢI CHÂU 

Số :            /UBND-CCTK 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Châu, ngày       tháng       năm 2021 

“V/v tổ chức cuộc Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 

tại quận Hải Châu” 

 

Kính gửi: 

- Chi cục Thống kê quận Hải Châu; 

- Các phòng, ban ngành; 

- UBND các phường; 

- Các doanh nghiệp, đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài tại quận Hải Châu. 

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

số 307/QĐ-TTgvề viêc̣ tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (viết tắt là Tổng 

điều tra). Theo đó, Tổng điều tra 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. 

Đối với quận Hải Châu, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành 

và UBND các phường thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra ở cấp quậnvà cấp 

phường để thực hiện Tổng điều tra thống nhất theo hướng dẫn của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 

2020 về ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021  và Công văn số 

662/UBND-TH của UBND TP Đà Nẵng về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021 tại TP Đà Nẵng. 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 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 liên quan cần 

quán triệt, thực hiện phương án, nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm 

bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. 

Để cuộc Tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lươṇg,Chủ 

tịch UBND quận Hải Châu yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Hội đoàn thể, Chủ tịch UBND các 

phường: 
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a) Phối hợp với Chi cục Thống kê quận Hải Châu trong việc cung cấp 

thông tin cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và các cơ sở trực thuộc 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên; 

b) Chỉ đạo triển khai các đơn vị trực thuộc thực hiện việc kê khai, thống kê 

tình hình hoạt động riêng của đơn vị mình và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc 

theo yêu cầu nội dung để phục vụ cho công tác Tổng điều tra các khối hành 

chính, sự nghiệp, cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng. 

2. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, các doanh nghiệp Nhà nước, 

các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, các hộ cá thể sản xuất kinh doanh, các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, văn phòng đại 

diện của các doanh nghiệp nước ngoài, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa 

bàn quận và các cơ sở sản xuất kinh doanh khác thuộc đối tượng trong cuộc 

Tổng điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung và các thông tin theo 

yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. 

Các đơn vị và cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật 

sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Giao Chi cục Thống kê quận, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Tổng 

điều tra quận Hải Châu: 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn quận 

và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ từ cấp quận đến cấp phường; 

b) Phối hợp với thành viên BCĐ quận và Ban chỉ đạo Tổng điều tra các 

phường chỉ đạo chặt chẽ việc lập danh sách đơn vị điều tra, tuyển chọn đội ngũ 

điều tra viên, tổ trưởng điều tra đạt chất lượng và yêu cầu của cuộc Tổng điều 

tra, tổ chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên; 

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

nhập dùng cho việc kê khai, đôn đốc các phường, điều tra viên và các tổ chức, 

cá nhân thực hiện việc kê khai 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 quận và 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố; 

d) Chịu trách nhiệm cấp phát kinh phí theo đúng quy định hướng dẫn của 

Trung ương và thành phố. 

4. Giao Ban chỉ đạo Tổng điều tra quận: 

a) Chỉ đạo các thành viên BCĐ và tổ thường trực TĐT quận, các Phòng, 

ban và các đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc Tổng điều tra tại địa phương theo 

Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Kế hoạch Tổng điều 

tra của thành phố, kế hoạch TĐT của UBND quận đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo 

tiến độ đề ra, không bỏ sót đối tượng; 

b) Đảm bảo 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; 
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c) Thực hiện chế độ báo cáo về Ban chỉ đạo thành phố để kịp thời nắm 

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

5. UBND các phường (thông qua BCĐ Tổng điều tra phường) 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phường thực hiện cuộc Tổng điều tra tại 

địa phương theo Phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Kế 

hoạch Tổng điều tra của thành phố, kế hoạch TĐT của UBND quận đạt kết quả 

tốt nhất, đảm bảo tiến độ đề ra, không bỏ sót đối tượng; 

b) Thực hiện chế độ báo cáo về Ban chỉ đạo quận để kịp thời nắm thông 

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

6. Phòng Nội Vụ quận: 

a) Phối hợp với Chi cục Thống kê trong việc cung cấp các cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng phân theo cấp quản lý được Nhà nước công nhận; 

b) Tổ chức vận động các cơ sở hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện 

đầy đủ nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. 

7. Về công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin điện tử, trang Web, bảng điện 

tử Led ở quận và phường, trên trang Web Hội doanh nghiệp quận Hải Châu. 

- Tuyên truyền về TĐT qua các cuộc họp giao ban tháng và cà phê doanh 

nhân tháng 3 và 4 của Hội doanh nghiệp quận.   

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, các báo in, báo điện tử: Phối 

hợp với Văn phòng BCĐ thành phố đăng tin, viết bài về TĐT.  

- Đài Phát thanh 13 phường và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn 

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

thành phố và quận về công tác Tổng điều tra để nhân dân, các đối tượng và đơn 

vị điều tra biết, hiểu về Tổng điều tra; 

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra các phường huy động các hình thức tuyên 

truyền tại địa phương 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; 

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra quận chuẩn bị các điều kiện vật chất như áp 

phích, băng rôn, cung cấp và phát về BCĐ các phường 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 

2 năm 2021;  

- Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra về cơ sở cá thể, tôn giáo từ tháng 5 

đến tháng 7 năm 2021. 
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8. Chi cục Thống kê quận Hải Châu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm 

tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho Chủ 

tịch UBND quận./. 

 

Nơi nhâṇ: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND quận (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Thị Thắng Lợi 
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