
 

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

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo thông báo của Tổng cục Thống kê (Công văn số 768/TCTK-TTDL 

ngày 02/6/2021 về việc thông báo nghiệp vụ số 4 Tổng điều tra kinh tế năm 

2021), hệ thống phần mềm sẽ mở đến hết ngày 15/6/2021 để bắt đầu thực hiện 

việc kiểm tra, xác minh, làm sạch và hoàn thiện số liệu. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh (sau đây gọi là BCĐ 

tỉnh), yêu cầu: 

1. Giám sát viên (GSV) cấp tỉnh, huyện theo nhiệm vụ được phân công 

khẩn trương thực hiện kiểm tra lỗi trong phiếu điều tra và đề nghị điều tra viên 

(ĐTV) liên hệ với đơn vị điều tra xác minh thông tin. ĐTV có thể sử dụng tài 

khoản của ĐTV để cập nhật thông tin (nếu cần  sau khi đã x c minh thông tin 

với đơn vị điề u tra. 

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo Chi cục Thống kê báo cáo giải trình c c trường hợp 

thuộc đơn vị thu thập thông tin nhưng đến ngày 15/6/2021 vẫn chưa thực hiện 

được, nhất là c c đơn vị trong năm 2020 có ph t sinh doanh thu (phần mềm đã 

có công cụ để rà so t c c trường hợp này). Báo cáo giải trình gửi về Cục Thống 

kê (Cơ quan thường trực BCĐ tỉnh) chậm nhất là ngày 21/6/2021. 

Ban Chỉ đạo tỉnh thông b o đến BCĐ các huyện, thị xã, thành phố biết và 

chỉ đạo thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Trung ương (b/c); 
- PCT Lê Văn Phước (Trưởng ban); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- BCĐ c c huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Thành viên Tổ thường trực tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Huỳnh Quang Minh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA 

KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ 

HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số:          /BCĐT 

 

 

 

        An Giang, ngày        tháng  6  năm 2021 

V/v thực hiện thông báo nghiệp vụ 

số 4 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 
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