
  TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH AN GIANG 

Số:          /CTK-TTTT 
V/v đề nghị lùi thời gian Tổng điều tra  

kinh tế giai đoạn 2 và các cuộc điều tra 

lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày      tháng 7 năm 2021 

             Kính gửi:  

    - Tổng cục Thống kê; 

    - Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê. 

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức 

tạp, đến ngày 06/7/2021 toàn tỉnh có 3/11 huyện, thị xã, thành phố (gồm: Châu 

Đốc, An Phú, Châu Phú) và một số xã, thị trấn (thuộc huyện Tịnh Biên) thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nhiều địa phương như 

TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản 

lý dịch bệnh. Trước tình hình trên, Cục Thống kê tỉnh An Giang báo cáo và kiến 

nghị với Tổng cục Thống kê và Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống 

kê một số nội dung sau: 

1. Về Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2: Thống kê đến cuối ngày 05/7/2021 

toàn tỉnh đã thu thập được 14.461/116.640 cơ sở cá thể (đạt 12,52%), riêng 2 đơn 

vị là thành phố Châu Đốc và huyện An Phú chưa ra quân Tổng điều tra. Qua kiểm 

tra, giám sát của Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế cấp tỉnh và cấp huyện cho 

thấy hầu hết chủ cơ sở rất e ngại, thậm chí không tiếp xúc với điều tra viên, cung 

cấp thông tin qua loa, đại khái (Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành công văn nhắc nhở, 

khắc phục sai sót). Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo 

của tỉnh, vừa đảm bảo chất lượng thông tin Tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh An 

Giang kiến nghị Tổng cục Thống kê xem xét cho lùi thời gian hoàn thành Tổng 

điều tra kinh tế giai đoạn 2. 

2. Về thực hiện các cuộc điều tra thống kê thường xuyên: Cục Thống kê 

tỉnh An Giang triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 75/TTDL-

TTQL ngày 06/5/2021 của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT thống kê về 

việc thực hiện điều tra thống kê trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, việc 

thực hiện thu thập thông tin bằng các hình thức gián tiếp đã phần nào ảnh hưởng 

đến tiến độ, cũng như chất lượng thông tin các cuộc điều tra (như: Điều tra thủy 

sản thời điểm 01/6/2021; chăn nuôi thời điểm 01/7/2021; diện tích gieo trồng cây 

hàng năm vụ Hè Thu 2021;…). Vì vậy, Cục Thống kê tỉnh An Giang đề nghị cho 

phép được lùi thời gian điều tra lĩnh vực nông, lâm thủy sản. 

3. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, hiện Cục Thống kê tỉnh 

An Giang đã tạm dừng cử công chức đi cơ sở kiểm tra, giám sát, thanh tra (cả 

Tổng điều tra và điều tra thường xuyên) từ ngày 06/7/2021; tập trung thực hiện 

kiểm tra dữ liệu trên các trang tác nghiệp điều tra.  
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Cục Thống kê tỉnh An Giang báo cáo và rất mong nhận được sự quan tâm, 

chỉ đạo của Tổng cục Thống kê và Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTT 

thống kê./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CCTK các huyện, TX, TP, KV; 

- Lưu: VT, TTTT. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Minh 
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