
 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh (sau đây gọi chung là Ban Chỉ 

đạo tỉnh) hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo huyện) thực 

hiện rà soát, cập nhật danh sách nền các đơn vị điều tra cá thể và tôn giáo trong 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể 

Căn cứ danh sách nền được Tổng cục Thống kê cập nhật trên Trang 

https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn/Login.aspx, Ban Chỉ đạo huyện chịu trách 

nhiệm triển khai việc rà soát, cập nhật danh sách nền. Quy trình thực hiện theo 

các bước như sau: 

(1) Tải danh sách nền và sắp xếp các cơ sở cá thể theo đơn vị hành chính; 

(2) Lập danh sách địa bàn bằng cách phân chia danh sách nền thành các 

địa bàn điều tra (ĐBĐT); 

(3) In danh sách nền theo ĐBĐT; 

(4) Triển khai Ban Chỉ đạo cấp xã thực hiện rà soát, cập nhật danh sách 

nền; 

(5) Sau khi có danh sách đã được rà soát, cập nhật Ban Chỉ đạo huyện 

thực hiện cập nhật danh sách hoàn thiện lên trang web để tiến hành điều tra.   

* Lưu ý cách phân chia địa bàn  

- Ban Chỉ đạo huyện thực hiện việc phân chia địa bàn và được phân quyền 

bổ sung danh sách vào ĐBĐT trên phần mềm sau khi đã báo cáo và được Ban 

Chỉ đạo tỉnh chấp nhận; 
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- Có thể phân chia địa bàn theo tổ dân phố/ấp/cụm dân cư, khu chung cư, 

siêu thị, tòa nhà/khu trung tâm thương mại, chợ, xã/phường, ... cho toàn bộ các 

cơ sở SXKD cá thể trên ĐBĐT hoặc cũng có thể phân chia ĐBĐT riêng đối với 

cơ sở SXKD cá thể điều tra toàn bộ và cơ sở SXKD cá thể điều tra mẫu; 

- Không giới hạn số lượng địa bàn; tên địa bàn không được trùng nhau; 

- Mỗi điều tra viên có thể phụ trách nhiều hơn 01 địa bàn nhưng không 

được phân công nhiều điều tra viên phụ trách 01 địa bàn. 

2. Danh sách cơ sở tôn giáo, tín ngƣỡng 

Thực hiện tương tự quy trình rà soát, cập nhật cơ sở SXKD cá thể. 

3. Thời gian hoàn thành 

Công tác triển khai rà soát, cập nhật danh sách nền các đơn vị điều tra cá 

thể, tôn giáo được thực hiện và hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 

02/5/2021 đến 15/6/2021. 

Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực 

hiện để đảm bảo thời gian. Trong quá trình triển khai có vấn đề phát sinh, đề 

nghị báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (thông qua P.TTTT) để giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ TW (TCTK); 
- PCT. Lê Văn Phước (Trưởng ban); 
- Thành viên BCĐ và Tổ TT tỉnh; 

- CCTK huyện, thị xã, thành phố, khu vực; 

- Lưu: VT, TTTT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC 
 

 

 

 

 

 

CỤC TRƢỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Huỳnh Quang Minh 
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