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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-

BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 

hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (sau đây viết tắt là BCĐ) tỉnh Hưng Yên 

xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với những nội dung như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU 

1. Mục đích 

- Đây là một cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi 

điều tra rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều công việc phải thực hiện và 

diễn ra trong thời gian dài từ khâu chuẩn bị đến kết thúc Tổng điều tra. Vì vậy, 

phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các nội dung công 

việc trong Phương án Tổng điều tra để phân công, giao nhiệm vụ cho BCĐ các 

cấp; các sở, ngành có liên quan. 

- Giúp cho BCĐ các cấp; các sở, ngành có liên quan và các lực lượng tham 

gia Tổng điều tra nắm bắt được khối lượng công việc được phân công thực hiện 

để tổ chức, chỉ đạo và quản lý Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, 

bảo đảm thống nhất, hiệu quả. 

- Giúp cho việc tổ chức, triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên đúng theo các nội dung trong Phương án, nâng cao chất 

lượng thông tin thống kê trong các khâu tổ chức, thu thập thông tin, kiểm tra, 

làm sạch,... kết quả điều tra đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời theo đúng 

quy định. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, lưu 

trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra phải thực hiện nghiêm túc, 

theo đúng quy định của Phương án Tổng điều tra. 
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- Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các 

nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với các kỳ Tổng điều tra 

trước, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. 

- Đảm bảo tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ 

tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, 

huyện, xã, số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. 

- Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót, phù 

hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hướng ứng dụng triệt để công 

nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra. 

- BCĐ các cấp; các sở, ngành có liên quan phải chủ động triển khai thực 

hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc và thực hiện thống nhất theo 

quy định của Phương án Tổng điều tra, hướng dẫn của BCĐ Trung ương và 

BCĐ tỉnh. 

B. KẾ HOẠCH TRỂN KHAI (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm). 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Công tác chuẩn bị Tổng điều tra 

1. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị và Kế hoạch phát động 

phong trào thi đua về Tổng điều tra 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và 

Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Cục Thuế tỉnh; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 25/01/2021. 

2. Xây dựng Kế hoạch tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của 

tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; BCĐ cấp huyện. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 31/01/2021. 

3. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; BCĐ cấp huyện. 

- Thời gian hoàn thành: Hoàn thành trước ngày 25/02/2021. 
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4. Lập bảng kê các đơn vị điều tra
1
 

4.1. Doanh nghiệp 

- Nội dung thực hiện: 

Trên cơ sở danh sách từ BCĐ Trung ương gửi về, Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiến hành rà soát số lượng danh 

sách doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành 

có liên quan. 

- Thời gian hoàn thành:  

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có liên quan 

cung cấp danh sách doanh nghiệp trong phạm vi quản lý và gửi về Cục Thống 

kê: Hoàn thành trước ngày 30/01/2021.  

+ Tổ Thường trực BCĐ tỉnh rà soát danh sách nền điều tra toàn bộ và điều 

tra chọn mẫu: Hoàn thành trước ngày 28/02/2021.  

4.2 Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 

- Nội dung thực hiện: 

(1) Thu thập thông tin định danh về đơn vị điều tra là các đơn vị sự nghiệp 

công lập và các cơ sở sản xuất kinh doanh (sau đây viết tắt là SXKD) trực thuộc 

các đơn vị này: BCĐ các cấp tổ chức thực hiện và được tiến hành cùng thời điểm 

với cuộc điều tra các cơ sở hành chính do Bộ Nội vụ thực hiện.  

(2) Thu thập thông tin định danh về đơn vị điều tra là các đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập, hiệp hội và các cơ sở SXKD trực thuộc các đơn vị này do BCĐ 

các cấp thực hiện. 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh và 

các sở, ngành có liên quan; BCĐ cấp huyện, cấp xã. 

- Thời gian hoàn thành:  

+ Sở Nội vụ; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có 

liên quan cung cấp danh sách các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trong phạm vi quản 

lý và gửi về Tổ Thường trực BCĐ tỉnh: Hoàn thành trước ngày 05/02/2021. 

+ BCĐ cấp xã rà soát, thu thập và cập nhật danh sách các đơn vị sự nghiệp, 

                                         
1
 Theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐTĐT ngày 26/01/2021 của BCĐ tinh về Hướng dẫncông tác lập 

bảng kê, triển khai thu thập thông tin các loại đơn vị điều tra và công tác tuyển chọn điều tra viên, 

giám sát viên, quản trị hệ thống trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021.. 
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hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam lên trang tác 

nghiệp: Hoàn thành trước ngày 10/02/2021. 

+ BCĐ cấp huyện tổng hợp từ BCĐ cấp xã và gửi về BCĐ tỉnh: Hoàn 

thành trước ngày 20/02/2021. 

+ Tổ Thường trực BCĐ tỉnh tiến hành rà soát, thu thập và cập nhật danh 

sách các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại 

Việt Nam lên trang tác nghiệp: Hoàn thành trước ngày 25/02/2021. 

4.3. Cơ sở SXKD cá thể 

- Nội dung thực hiện: 

(1) Quy định địa bàn điều tra 

Địa bàn điều tra cơ sở SXKD cá thể là tổ dân phố, thôn, ấp, bản. Các khu 

vực tập trung nhiều cơ sở SXKD cá thể như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

thì mỗi khu vực này là một địa bàn điều tra riêng và giao cho các Ban quản lý 

những khu vực đó phối hợp triển khai thu thập thông tin. 

BCĐ các cấp căn cứ vào hướng dẫn và tình hình thực tế để phân chia số 

lượng địa bàn điều tra cho mỗi điều tra viên, giám sát viên cho phù hợp. 

(2) Thực hiện thu thập thông tin cơ bản của toàn bộ cơ sở SXKD cá thể 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có liên quan; BCĐ cấp 

huyện, cấp xã. 

- Thời gian hoàn thành:  

+ Tổ Thường trực BCĐ tỉnh lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể đã điều 

tra năm 2020: Hoàn thành trước ngày 10/5/2021. 

+ BCĐ cấp xã (điều tra viên) tiến hành thu thập thông tin cơ bản của toàn 

bộ cơ sở SXKD cá thể thực tế tại địa bàn: Hoàn thành trước 05/6/2021. 

+ BCĐ cấp huyện hoàn thiện Danh sách nền rà soát, cập nhật và gửi về Tổ 

Thường trực BCĐ tỉnh đưa lên trang web để tiến hành điều tra: Hoàn thành 

trước 10/6/2021. 

4.4. Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

- Nội dung thực hiện: 

Thông tin về các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: do Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo 

Chính phủ) cung cấp thông tin ban đầu; BCĐ các cấp cập nhật thông tin định 

danh về các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng do UBND các cấp quản lý, theo dõi. 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành có 
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liên quan; BCĐ cấp huyện, cấp xã. 

- Thời gian hoàn thành:  

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách các đơn vị tôn giáo, tín 

ngưỡng trên địa bàn tỉnh: Hoàn thành trước ngày 10/5/2021. 

+ BCĐ cấp xã tiến hành lập danh sách các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng trên 

địa bàn: Hoàn thành trước 20/5/2021. 

+ BCĐ cấp huyện lập danh sách các đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng và gửi về 

Tổ Thường trực BCĐ tỉnh: Hoàn thành trước 05/6/2021. 

4.5. Tổng hợp thông tin về đơn vị điều tra toàn bộ 

Tổng hợp thông tin về đơn vị điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo 

từng địa bàn điều tra để làm căn cứ chọn mẫu điều tra, phân chia số lượng đơn 

vị điều tra và địa bàn điều tra cho điều tra viên theo từng loại đơn vị điều tra: 

doanh nghiệp; cơ sở SXKD cá thể phi NLTS; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng. 

4.6. Danh sách các đơn vị điều tra mẫu 

- Doanh nghiệp: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh tiếp nhận danh sách doanh 

nghiệp, hợp tác xã được chọn mẫu cả Tổ Thường trực BCĐ Trung ương để tiến 

hành điều tra doanh nghiệp giai đoạn 2. 

- Cơ sở SXKD cá thể: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh thực hiện chọn mẫu theo 

hướng dẫn của BCĐ Trung ương, sử dụng phần mềm máy tính thống nhất trên 

toàn quốc. Thời gian hoàn thành việc rà soát, chọn mẫu và danh sách cơ sở mẫu 

trước ngày 20/6/2021. 

5. Tuyển dụng điều tra viên, giám sát viên và quản trị hệ thống
2
 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; BCĐ cấp huyện, cấp xã. 

- Thời gian hoàn thành:  

* Khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:  

+ BCĐ cấp huyện hoàn thành công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát 

viên trước ngày 05/02/2021. 

+ Tổ Thường trực BCĐ tỉnh tuyển chọn điều tra viên và giám sát viên cấp 

tỉnh, tổng hợp báo cáo gửi về Trung ương: Hoàn thành trước ngày 10/02/2021. 

* Khối cá thể, tôn giáo:  

                                         
2
 Theo Hướng dẫn số 01/HD-BCĐTĐT ngày 26/01/2021 của BCĐ tinh về Hướng dẫncông tác lập 

bảng kê, triển khai thu thập thông tin các loại đơn vị điều tra và công tác tuyển chọn điều tra viên, 

giám sát viên, quản trị hệ thống trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 
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+ BCĐ cấp xã tuyển chọn điều tra viên: Hoàn thành trước ngày 15/5/2021; 

+ BCĐ cấp huyện hoàn thành công tác tuyển chọn điều tra viên quản trị hệ 

thống và tổng hợp báo cáo gửi về Tổ Thường trực BCĐ tỉnh: Hoàn thành trước 

ngày 20/5/2021; 

+ Tổ Thường trực BCĐ tỉnh tuyển chọn quản trị hệ thống, tổng hợp điều tra 

viên và tổng hợp báo cáo gửi về Trung ương: Hoàn thành trước ngày 25/5/2021. 

II. Triển khai thu thập thông tin 

1. Thu thập thông tin 

1.1. Thu thập thông tin qua web-form 

Thu thập thông tin qua web-form được áp dụng chung cho cả hai giai đoạn 

điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu, bao gồm các công việc sau: 

- Điều tra viên liên hệ và cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội; 

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đăng nhập vào hệ thống và thực 

hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn của điều tra viên; 

- Sau khi doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành cung cấp 

thông tin, điều tra viên có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thông tin kê khai, xác 

minh lại thông tin do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã cung cấp (nếu 

cần) và tiến hành hoàn thiện bảng hỏi điện tử; 

- Bảng hỏi điện tử được kiểm tra, làm sạch, điều tra viên thực hiện ghi mã 

sản phẩm/dịch vụ (theo mã ngành sản phẩm VCPA 2018) do doanh nghiệp, chi 

nhánh của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã kê khai và xác nhận hoàn 

thành bảng hỏi điện tử trên hệ thống. 

1.2. Thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp 

- Đối với việc thu thập thông tin tại cơ sở SXKD cá thể: Trước khi đến 

hộ, điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động và thông tin 

định danh của từng địa bàn điều tra. Thiết bị di động (máy tính bảng, điện 

thoại thông minh) được huy động từ các điều tra viên hoặc các tổ chức tại địa 

phương theo hình thức hỗ trợ thuê thiết bị. 

- Đối với những cơ sở điều tra đầu tiên, điều tra viên đi cùng cán bộ tổ 

dân phố, thôn (ấp, bản), giám sát viên để cùng phỏng vấn chủ cơ sở, đồng 

thời xem xét các thông tin chủ cơ sở cung cấp có sát với thực tế hay không, từ 

đó rút kinh nghiệm phương pháp phỏng vấn đối với các cơ sở tiếp theo.  

Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chủ cơ sở chưa rõ câu hỏi, điều 

tra viên cần giải thích thêm. Điều tra viên chỉ ghi vào phiếu những thông tin 

trung thực và đã được kiểm tra, nhất là các thông tin về doanh thu, sản lượng 

SXKD. Điều tra viên tuyệt đối không được tự ý ghi chép vào phiếu những 
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thông tin sai sự thật dưới mọi hình thức. 

- Đối với các đơn vị điều tra là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng điều tra viên 

cần thông báo trước cho các đơn vị điều tra về thời gian điều tra viên đến và 

khoảng thời gian cần thiết dành cho việc thu thập thông tin. 

2. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra  

BCĐ các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc 

giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời 

gian tập huấn, thu thập, thông tin. 

Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra ở địa phương bao gồm: 

(1) Cấp tỉnh: Thành viên BCĐ tỉnh, Tổ Thường trực BCĐ tỉnh; công chức 

thuộc Cục Thống kê (Kế hoạch và văn bản phân công của BCĐ tỉnh). 

(2) Cấp huyện: Thành viên BCĐ cấp huyện, Tổ Thường trực BCĐ cấp 

huyện; công chức thuộc Chi cục Thống kê cấp huyện (theo Kế hoạch và văn bản 

phân công của BCĐ cấp huyện). 

(3) Cấp xã: Thành viên BCĐ cấp xã (BCĐ cấp xã phân công từng thành 

viên giám sát chặt chẽ các điều tra viên, địa bàn điều tra,....). 

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra 

việc tổ chức các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và 

chất lượng thông tin do cơ sở cung cấp, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa 

tại địa bàn,... 

Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, 

kiểm tra, thanh tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm 

tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. BCĐ cấp trên kiểm tra điển 

hình việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp dưới để phát hiện và giải 

quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra. 

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi 

nghiệm thu, BCĐ cấp xã kiểm tra thông tin phiếu điều tra điện tử trên phần 

mềm. Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần được thực hiện 

thường xuyên, không để dồn nhiều ngày. 

3. Nghiệm thu 

3.1. Tổ chức nghiệm thu ở các cấp 

BCĐ cấp huyện nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp xã và điều 

tra viên: Hoàn thành trước 10/8/2021. 

BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp huyện: Hoàn 

thành trước ngày 25/8/2021. 

(Riêng khối doanh nghiệp thời gian và quy trình nghiệm thu có văn bản 
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hướng dẫn cụ thể) 

3.2. Nội dung nghiệm thu 

Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với từng loại phiếu, mức độ đầy đủ 

các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu 

cùng lập và ký biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu.  

III. Một số nội dung liên quan khác 

1. Công tác tuyên truyền Tổng điều tra 

- Nội dung thực hiện: 

+ Cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, 

trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện 

Tổng điều tra.  

+ BCĐ các cấp cần huy động tối đa các nguồn lực phục vụ công tác tuyên 

truyền Tổng điều tra đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Đơn vị chủ trì: Tổ Thường trực BCĐ tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Báo Hưng Yên và các sở, ngành có liên quan; BCĐ cấp 

huyện, cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Tuyên truyền nội dung chung về Tổng điều tra và chuyên đề về doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp bắt đầu từ tháng 02 năm 2021.  

+ Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra về cơ sở cá thể, tôn giáo từ tháng 

5 đến tháng 7 năm 2021.  

2. Công bố kết quả 

Cục trưởng Cục Thống kê công bố kết quả Tổng điều tra ở địa phương mình 

theo đúng kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố. 

- Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2021. 

- Kết quả chính thức Tổng điều tra công bố vào tháng 2 năm 2022. 

3. Tổng kết, khen thưởng, kỷ luật 

3.1. Tổng kết 

- Ở cấp tỉnh: BCĐ cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên địa 

bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm: BCĐ và Tổ Thường trực BCĐ cấp tỉnh; đại 

diện BCĐ, Tổ Thường trực BCĐ cấp huyện; đại diện các tập thể và cá nhân 

được nhận bằng khen, giấy khen. 

- Ở cấp huyện: BCĐ cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên 
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địa bàn huyện. Thành phần tham dự gồm: BCĐ và Tổ Thường trực BCĐ cấp 

huyện; đại diện BCĐ cấp xã. 

3.2. Khen thưởng 

Những tập thể, cá nhân lập thành tích trong cuộc Tổng điều tra sẽ được xét 

tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. 

BCĐ tỉnh giao Cục Thống kê hướng dẫn công tác khen thưởng cho BCĐ 

các cấp trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và là Cơ quan đầu mối 

thẩm định, rà soát hồ sơ khen thưởng, trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng các 

cấp xem xét, quyết định và khen thưởng. 

Đối với hình thức khen thưởng là Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, căn cứ 

vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân trong cuộc TĐT tại địa 

phương; BCĐ tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và bố trí kinh 

phí khen thưởng theo quy định tại Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh. 

Đối với hình thức khen thưởng là Giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thị xã, 

thành phố, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân trong 

cuộc TĐT tại địa phương; BCĐ cấp huyện trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, 

thành phố xem xét, quyết định và bố trí kinh phí khen thưởng theo quy định. 

3.3. Kỷ luật 

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc 

Tổng điều tra sẽ bị kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

4. Vật tư, văn phòng phẩm 

(1) Vật tư, văn phòng phẩm chủ yếu sử dụng trong cuộc Tổng điều tra bao 

gồm: Thẻ thành viên BCĐ, thẻ điều tra viên, sổ tay ghi chép, bút bi,… phục vụ 

tập huấn và điều tra. 

(2) Đối tượng sử dụng vật tư, văn phòng phẩm là thành viên BCĐ các cấp, 

giảng viên các lớp tập huấn, giám sát viên và điều tra viên. Vật tư, văn phòng 

phẩm được giao cho người sử dụng phù hợp với nhiệm vụ được phân công thực 

hiện. 

(3) Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm in, mua sắm và phân phối những 

vật tư, văn phòng phẩm theo đúng hướng dẫn của BCĐ Trung ương. 

5. Lưu trữ và bảo mật dữ liệu 

(1) Toàn bộ thông tin thu thập tại địa bàn được bảo mật và lưu trữ theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

(2) Trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ thông tin: Cục Thống kê chịu trách 

nhiệm bảo mật thông tin do BCĐ cấp huyện giao nộp. 
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(3) Việc bàn giao dữ liệu điều tra được thực hiện thông qua biên bản bàn 

giao tài liệu phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định. 

6. Biên soạn các ấn phẩm 

BCĐ tỉnh (Cục Thống kê tỉnh), BCĐ cấp huyện có trách nhiệm khai thác 

dữ liệu Tổng điều tra, tổng hợp, phân tích, tổ chức biên soạn một số ấn phẩm 

đánh giá về Tổng điều tra phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các 

cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước. 

Mọi phát sinh trong quá trình triển khai công việc đề nghị các đơn vị liên 

hệ trực tiếp với Cục Thống kê (qua Phòng Thu thập Thông tin thống kê) theo số 

điện thoại 02213 669 689; email: thuthaphye@gso.gov.vn để được hướng dẫn, 

giải đáp kịp thời. 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề nghị BCĐ các cấp; các sở, ngành có 

liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt, thực hiện đúng kế 

hoạch, các quy trình áp dụng cho Tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung 

công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra./. 

 
  
Nơi nhận: 

- Trưởng ban BCĐ (để b/c); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- BCĐ cấp huyện; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Chi cục Thống kê cấp huyện; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, TTTTTK. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

 

Đào Trọng Truyến 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

 

mailto:thuthap@gso.gov.vn
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PHỤ LỤC SỐ 01 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-BCĐTĐT ngày 28/01/2021 của BCĐ tỉnh) 
 

STT Nội dung Thời gian Cơ quan chủ trì 

I Công tác chuẩn bị     

1 Thành lập BCĐ tỉnh 

Tháng 9/2020  

(Đã thực  

hiện xong) 

UBND tỉnh  

2 Thành lập Tổ Thường trực BCĐ tỉnh 
Tháng 9/2020  

(Đã thực  

hiện xong) 

BCĐ tỉnh 

3 Thành lập BCĐ cấp huyện 

Tháng 

10/2020  

(Đã thực  

hiện xong) 

UBND câp huyện 

4 
Thành lập Tổ Thường trực BCĐ cấp 

huyện 

Tháng 

10/2020  

(Đã thực  

hiện xong) 

BCĐ cấp huyện 

5 
Thành lập BCĐ TĐT các xã, phường, 

thị trấn (Viết gọn là BCĐ cấp xã) 

Tháng 

11/2020  

(Đã thực  

hiện xong) 

UBND các xã, 

phường, thị trấn 

6 
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ 

thị về Tổng điều tra 

Tháng 

01/2021 (Đã 

thực  

hiện xong) 

BCĐ tỉnh 

7 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua về 

Tổng điều tra 

Tháng 

01/2021 (Đã 

thực  

hiện xong) 

BCĐ tỉnh 

8 
Xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai 

thực hiện Phương án TĐT 

Tháng 

01/2021 
Tổ Thường trực  

BCĐ tỉnh 

9 
Xây dựng Kế hoạch tập huấn TĐT của 

tỉnh 

Tháng 

01/2021 
Tổ Thường trực  

BCĐ tỉnh 

10 

Thông báo phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên Tổ Thường trực  

BCĐ tỉnh 

Tháng 

02/2021 

Tổ Thường trực  

BCĐ tỉnh 

11 
Xây dựng Kế hoạch tổ chức,  

triển khai thực hiện công tác tuyên 

Tháng 

02/2021 

Tổ Thường trực  

BCĐ tỉnh 
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STT Nội dung Thời gian Cơ quan chủ trì 

truyền cuộc TĐT 

12 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức,  

triển khai thực hiện công tác kiểm tra, 

giám sát TĐT 

Tháng 

02/2021 

Tổ Thường trực 

BCĐ tỉnh 

13 

Rà soát, cập nhật, lập danh sách bảng 

kê đơn vị điều tra khối đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội 

Từ ngày 29/01 

đến ngày 

25/02/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

14 

Tuyển chọn ĐTV, GSV, quản  

trị hệ thống điều tra khối  

doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội 

Từ ngày 01/02 

đến ngày 

10/02/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

15 

Tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Tổ 

TT BCĐ tỉnh, GSV cấp tỉnh, GSV cấp 

huyện và giảng viên cấp huyện; Tập 

huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết 

bị, phần mềm, công tác phân cấp, kiểm 

tra giám sát cho ĐTV, quản trị hệ thống 

điều tra khối doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội 

Tháng 

02/2021 

(hoàn thành 

trước ngày 

25/02/2021) 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh 

16 

Lập danh sách, rà soát,  

cập nhật danh sách nền  

cơ sở SXKD cá thể 

Hoàn thành 

trước ngày 

10/6/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện;  

BCĐ cấp xã 

17 Chọn mẫu cơ sở SXKD cá thể 

Hoàn thành 

trước ngày 

20/6/2021 

Tổ Thường trực  

BCĐ tỉnh 

18 

Rà soát, cập nhật danh sách, thông tin 

định danh các đơn vị điều tra thuộc 

khối tôn giáo, tín ngưỡng 

Hoàn thành 

trước ngày 

10/6/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện;  

BCĐ cấp xã 

19 

Tuyển chọn ĐTV, GSV, quản trị hệ 

thống điều tra khối cá thể, tôn giáo, tín 

ngưỡng 

Tháng 5/2021 
Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

20 

Tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng 

thiết bị di động để thu thập thông tin 

cho ĐTV điều tra khối cá thể, tôn giáo, 

tín ngưỡng 

Tháng 6/2021 

(hoàn thành 

trước ngày 

20/6/2021) 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

21 

Tổ chức tuyên truyền Giai đoạn 1: nội 

dung chung của TĐT và chuyên đề về 

doanh nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội 

Tháng 

02/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện;  

BCĐ cấp xã 

22 

Tổ chức tuyên truyền Giai đoạn 2: nội 

dung chung của TĐT và chuyên đề về 

cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tông giáo, tín 

ngưỡng 

Tháng 5-

7/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện;  

BCĐ cấp xã 
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23 
Báo cáo công tác tuyển chọn và tập 

huấn điều tra viên 
Tháng 6/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

II Triển khai thu thập thông tin     

1 Doanh nghiệp     

a Thu thập thông tin 

Từ ngày 01/3 

đến ngày 

25/5/2021 

Điều tra viên 

b 

Kiểm tra, làm sạch thông tin,  

ghi mã sản phẩm, mã ngành  

kinh tế, xác minh thông tin  

bảng hỏi điện tử 

Từ ngày 01/3 

đến ngày 

20/7/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

2 Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội     

a Thu thập thông tin 

Từ ngày 01/3 

đến ngày 

25/4/2021 

Điều tra viên 

b 

Kiểm tra, làm sạch thông tin,  

ghi mã ngành kinh tế, xác minh thông 

tin 

Từ ngày 25/4 

đến ngày 

25/5/2021 

Tổ Thường trực BCĐ 

tỉnh; BCĐ cấp huyện 

3 Cơ sở cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng   

a Thu thập thông tin cơ sở SXKD cá thể 

Từ ngày 01/7 

đến ngày 

25/7/2021 

Điều tra viên 

b 
Kiểm tra, làm sạch số liệu và xác minh 

thông tin     

 - 
Cấp xã kiểm tra các lỗi trên phần mềm 

và báo ĐTV làm sạch hoàn thiện phiếu 

Trước ngày 

10/8/2021 
BCĐ cấp xã 

 - Cấp huyện kiểm tra làm sạch số liệu 
Trước ngày 

25/8/2021 
BCĐ cấp huyện 

 - Cấp tỉnh kiểm tra làm sạch số liệu 
Trước ngày  

10/9/2021 
BCĐ tỉnh 

III 
Kiểm tra, giám sát các hoạt động 

Tổng điều tra 

Từ tháng 02 

đến tháng 

8/2021 

BCĐ tỉnh; 

BCĐ cấp huyện; 

GSV cấp tỉnh 

GSV cấp huyện 

IV Nghiệm thu kết quả điều tra     

1 
Nghiệm thu kết quả điều tra khối sự 

nghiệp, hiệp hội 

Hoàn thành 

trước ngày 

20/5/2021 

BCĐ tỉnh 

2 
Nghiệm thu kết quả điều tra khối  

doanh nghiệp 

Hoàn thành 

trước ngày 20/ 

6/2021 

BCĐ tỉnh 

3 
Nghiệm thu kết quả điều tra khối cơ sở 

SXKD cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng 
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a 
BCĐ cấp huyện nghiệm thu kết quả 

điều tra đối với BCĐ cấp xã 

Hoàn thành 

trước ngày 

20/8/2021 

BCĐ cấp huyện 

b 
BCĐ tỉnh nghiệm thu kết quả điều tra 

đối với BCĐ cấp huyện 

Hoàn thành 

trước ngày 

15/9/2021 

BCĐ tỉnh 

V Phân tích kết quả TĐT Quý I/2022 
BCĐ tỉnh, 

BCĐ cấp huyện 

VI 
Tổng kết, khen thưởng Tổng điều tra 

các cấp 
Quý II/2022 

BCĐ tỉnh, 

BCĐ cấp huyện 
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