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CHỈ THỊ 

Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

năm 2021 tỉnh An Giang 

 

 

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

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-

BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 (sau đây gọi chung Tổng điều tra), Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/10/20220 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ 

Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh, do 

ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. 

Cuộc Tổng điều tra này thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, 5 

năm tổ chức một lần, và đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, phạm vi rộng, 

nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau như doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, các 

tổ chức hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời, phương pháp thu thập thông tin 

đổi mới so những kỳ Tổng điều tra trước, hầu hết các đối tượng điều tra tự cập nhật 

thông tin vào phiếu điện tử và áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các 

khâu. 

Kết quả Tổng điều tra năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, trước hết là cơ sở 

để hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; căn cứ đánh giá 

kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp; đồng thời là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như từng địa phương. Những thông 

tin quan trọng qua Tổng điều tra nhận biết được đó là:  

(1) Sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết 

quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân 

bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình 

thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các sở, ngành và 

địa phương. 

(2) Số cơ sở hành chính; số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức 

đang làm việc, kết quả thu chi của cơ sở hành chính nhằm tính toán chỉ tiêu GRDP, 

cơ sở Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản 

lý, đào tạo nguồn nhân lực. 
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(3) Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, 

chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu 

thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. 

(4) Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc 

so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế-xã hội; làm dàn mẫu tổng 

thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của 

ngành Thống kê, các sở, ngành và địa phương. 

Với tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, để tổ chức thực hiện cuộc Tổng 

điều tra trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu 

các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các các cấp khẩn trương xây dựng kế hoạch, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn được phân công. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã phường, thị trấn 

xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, cần phải tập 

trung, quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. 

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm cung cấp cho Ban 

Chỉ đạo tỉnh (qua Cục Thống kê, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và Sở Nội vụ, 

cơ quan chịu trách nhiệm về Điều tra cơ sở hành chính), danh sách các đơn vị trực 

thuộc ngành đang quản lý để lập danh sách điều tra chính xác và đầy đủ. 

4. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh-Truyền hình; Báo An 

Giang và các cơ quan báo chí trên địa tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng điều tra để các cơ sở kinh tế, hành 

chính, sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, phối hợp 

với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo yêu 

cầu. 

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng công 

ty, doanh nghiệp nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần có vốn 

nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty 

trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành 

phần kinh tế ngoài nhà nước; cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội, cơ sở hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có trách nhiệm 

cử người tham dự tập huấn, phối hợp lực lượng điều tra viên kê khai phiếu điều tra 

đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định. 

6. Cục Thống kê là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, 

phối hợp Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng các 

Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra của 

tỉnh; đôn đốc các sở, ban, ngành, các huyện, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn 

vị thực hiện tốt công tác Tổng điều tra trên địa bàn; thường xuyên báo cáo tình 
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hình, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện Tổng điều tra. 

7. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Cục Thống kê lập kế hoạch phát động phong 

trào thi đua trong thực hiện Tổng điều tra. Kết thúc Tổng điều tra đề xuất Chủ tịch 

Ủy ban nhân tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Tổng 

điều tra. 

8. Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kinh phí hỗ trợ công tác Tổng điều tra (kinh phí cho các công việc phục 

vụ công tác chỉ đạo, tuyên tuyền, hội nghị). Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố căn cứ yêu cầu công tác Tổng điều tra trên địa bàn có thể xem xét hỗ trợ 

kinh phí cho một số khâu công việc (hội nghị, công tác phí, tuyên truyền, in ấn tài 

liệu, tổng hợp báo cáo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra 

cơ sở hành chính các cấp; Giám đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn 

phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc Chỉ 

thị này nhằm đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản 

ánh về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh (qua Cục Thống kê) để tổng hợp, báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Bộ KH&ĐT (TCTK); 

- Bộ Nội vụ; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các TCCT xã hội cấp tỉnh; 

- Văn phòng TU, các Ban Đảng trực thuộc TU; 

- Các CQ ngành dọc TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Đài PT-TH AG, Báo AG; 

- Phòng TH; 

- Lưu: VT. 

      

         CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Thanh Bình 
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