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

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                             Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 805 /UBND-CCHC                          Phan Thiết, ngày  22 tháng 02 năm 2021 
     

V/v triển khai cuộc Tổng điều 

tra Kinh tế năm 2021 trên địa 

bàn thành phố. 

 

   Kính gửi: 

- Ban Chỉ đạo tổng điều tra Kinh tế thành phố;  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND  

thành phố; 

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành 

phố; 

- Các cơ sở kinh tế, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 427/UBND-TH 

ngày 01/02/2021 về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh;  

Để tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021, Chủ tịch 

UBND thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các cơ quan thuộc 

UBND thành phố, các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp, các đơn vị thuộc đối tượng 

điều tra, nhất là đối với các loại hình doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp trực thuộc 

tập đoàn, tổng công ty hạch toán độc lập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

đóng trên địa bàn) thực hiện các công việc sau: 

1. Giao Chi cục Thống kê thành phố là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

tổng điều tra Kinh tế thành phố (viết tắt là Ban chỉ đạo thành phố) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Phương án điều tra; xây dựng Kế 

hoạch chi tiết, hướng dẫn tổ chức thực hiện toàn bộ các nội dung của Tổng điều 

tra; cụ thể như sau: 

- Chủ trì tiến hành rà soát, thống nhất số lượng doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội, tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở cá thể trên địa bàn thành phố. 

- Tổ chức, hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo phường, xã, điều 

tra viên và giám sát viên. 

- Tổ chức, hướng dẫn công tác thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra. Bảo đảm 

thu thập thông tin đáp ứng về tiến độ, chất lượng, hạn chế sai sót. 

- Phối hợp với các cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo thành phố tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các nội dung của Tổng điều tra theo đúng 

quy định. 
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- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí hỗ trợ xử lý 

tổng hợp, phân tích, biên soạn, in ấn các chuyên đề về Tổng điều tra theo quy định. 

2. Thủ trưởng các cơ quan sau đây có trách nhiệm cung cấp cho Chi cục 

Thống kê (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thành phố) danh sách các đơn vị đang 

quản lý để lập danh sách điều tra chính xác và đầy đủ nhất: 

- Chi cục Thuế Phan Thiết cung cấp danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể do cơ quan mình quản lý. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cung cấp danh sách các đơn vị sự nghiệp 

hưởng lương từ ngân sách và các dữ liệu thu chi có liên quan (ngoại trừ các đơn vị 

thuộc ngành Giáo dục và Y tế). 

- Phòng Nội vụ thành phố cung cấp danh sách các Hội nghề nghiệp, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. 

3. Giám đốc các 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; các đơn vị sự nghiệp có 

trách nhiệm cử người tham dự tập huấn, ghi phiếu điều tra Webfrom đầy đủ, chính 

xác và gửi đúng thời gian quy định theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết phối hợp với 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra thành phố, Chi cục Thống kê thành phố, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên truyền phục vụ Tổng điều tra; 

tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên mục về 

Tổng điều tra. Thông tin kịp thời về mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch thực 

hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân 

trên địa bàn thành phố, bảo đảm thực hiện tốt việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy 

đủ, chính xác cho điều tra viên.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã; các đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội, cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp nước ngoài và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn 

thành phố phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh;  

(Cục Thống kê tỉnh) 

- CT, PCT. UBND tp; 

- Chánh, Phó Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, CCHC (Tr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Chơn 
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