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S6: 661 IUBND-TH
V/v th clu'rc cuOc Tang diu tra
kinh tê näm 2021
t.i thãnh phô EM Nng

Dà Ncng, ngày 03 tháng 02 näm 2021

KInh gài:
- Ciic Thng ké thành pM;
- Các sec, ban, ngành;
- UBND các qun, huyn;
- Ban Ton giáo thành phô;
-Các doanh nghip, don vj sr nghip, to chüc xâ hi,
to chüc xa hi - nghê nghip, to chüc phi chfnh phü
nithc ngoài tai thành pM Dà Näng.
Ngày 27 tháng 02 nam 2020, Thu tuâng ChInh phü ban hành Quyêt djnh
so 3 07/QD-TTg ye vic to chi.'rc Tôn diu tra kinh té näm 2021 (viêt tAt là Tong
diu tra). Theo do, Tong dieu tra nhAm thu thp thông tin co bàn ye các don vj
san xut, kinh doanh hot dng sir nghip, Dâng, doàn th, hip hi, chi nhánh,
van phOng dai din cüa doanh nghip, to chüc phi chInh phü nuOc ngoài ti Vit
Nam, Co sâ san xuât kinh doanh cá the phi nông, lam nghip và thüy san, Ca s&
ton giáo, tin ngtrông... nhAm phiic vi vic dánh giá toàn din thirc trng và xu
huâng phát triên kinh t - xä hi cüa dat nrnc, lam ca s& dánh giá tInh hInh, xay
dimg ké hoach, chInh sách phát triên kinh tê - xA hi cüa Dâng và Nhà nuóc.
Di vâi thành pM Dà Nkg, UBND thành pM dA chi dao cac s&, ban,
ngành và UBND các qun, huyn thành 1p Ban Chi dao Tong diêu tra & cap
thành phô, cap qun, huyn và cap phtx&ng, xã dê thc hin Tong diêu tra thông
nhât theo hu&ng dan cüa B Kê hoach và Dâu tu tai Quyet djnh so 1344/QDBKEDT ngây 03 tháng 9 nAm 2020 v ban hành Phuong In Tong diêu tra kinh
té näm 2021. Day là cuc Tong diéu tra quan tr9ng, phm vi rng, lien quan den
nhieu dôi tuçmg, don vj diêu tra va phuong pháp thu thp thông tin cia dng
(khai thác d lieu ti'r hO so hành chInh; d& ttxqng diêu tra tir cung cap thông tin
trên Trang thông tin din tir cüa Tong diu kinh tê nàm 2021- web-form; diu tra
viên thrc hin thu thp thông tin bang phiêu din tCr -CAPI), dOi hOi Ban Chi
dao Tong diêu tra các cap và cac don vj lien quan cn quán trit, thrc hin
phuang an, ni dung cong vic theo dñng tiên d, dam bâo thrc hin thành cong
cuc Tong diêu tra.
D cuc Tng diu tra hoàn thành dung tin d và dam bão cMt lixçmg,
lAnh do UBND thành phô có kiên nhi..r sau:
1. Thu trix&ng các s&, ban, ngành, Chu tjch UBND các qun, huyn:
a) PMi hcip v&i Ciic TMng kê thành pM trong vic cung c.p thông tin các
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cci quan hành chInh, don vj six nghip và các co' s& trçrc thuc các Co quan, don
vj, to chüc trén;
b) Chi dao các dcm vj trirc thuôc thrc hin vic kê khai, th6ng kê tInh hInh
boat dng riêng cüa don vj mInh và cac chi nhánh, don vj phii thuOc theo yeu
câu ni dung dê phic vi cho cong tác Tong diêu tra các khôi hành chInh, sir
nghip, cá the và ton giáo, tin ngixng.
2. Các don v hành chInh, sir nghip, bip hi, eác doanh nghip nhà
nithc, các doanh nghi ngoài nhà nixóc, các h cá the san xuât kinh doanh, các
doanh nghip có vn dâu tu nithc ngoài, chi nhánh, don vj phii thuc, vAn phông
dai diên cua các doanh nghiêp nixac noai, cac co so ton giáo, tin nguông tren
dja bàn thành ph và các co' s san xuât kinh doanh khác thuc di ti.rcmg trong
cuc Tng diu tra có trách nhim thrc hin dy dü ni dung và các thông tin
theo yeu cau cua cu9c Tong dieu tra.
Các don vj và cá nhân không chju kê khai ho.c kê khai không di'ing sr
that sê bj xir 1 theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
3. Ciic Thng kê thành ph& co quan thithng trirc cüa Ban Chi dao Tng
diêu tra thành phô Dà NAng:
a) Xây dimg k hoach trin khai thirc hin Tng diu tra trên dja bàn
thành phô và tO chüc triên khai thirc hin theo dung tiên d tü
thành phO den
phuing, xA;
cap

cap

b) Ph& hqp vci Ban Chi dao Tng diu tra các qun, huyn chi dao ch.t
ch vic 1p danh sach don vj diu tra, tuyên ch9n di ngü diêu tra vien, to
trithng diêu tra dat chat luqng và yêu câu cüa cuc Tong diêu tra, to chüc tp
huân cho di ngü diêu tra vién;
c) Cung c.p các tài 1iu hithng dan, các loai biu rnu và tài khoân clAng
nh.p diing cho vic kê khai, don dOe các qu.n, huyn to chüc thc hin Tong
diêu tra, ti-crc tiêp giâi quyêt cáe phát sinh trong qua trInh diêu tra Va tong hçip
báo cáo Ban Chi dao Tong diêu tra thành phô và Ban chi dao Tong diêu tra
Trung ixong;
d) Chju trách nhim c.p phát kinh phi theo dung quy djnh huóng dn cUa
Trung ixong;
d) Theo doi, don doc, kiem tra viçc trien khai thcrc hiçn va tong hçp bao
cáo cáo tInh hInh thc hin cho Chü tjch UBND thành phô.
•
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4. UBND các qun, huyn. (thông qua Ban Chi dao Tng diu tra qun,
huyn):
a) Chi dao các phông, ban và các don vj trrc thuc các qun, huyn thirc
hin cuc Tong diêu tra tai dja phixo'ng theo Phixong an cüa Ban Chi dao TOng
dieu tra Trung ixo'ng và Kê hoach Tng diêu tra cUa thành phô dat kêt qua tOt
nhât, dam báo tién d dé ra, khOng bO sot dôi tung;
b) Dàmbào các vn d v hu c.n, kinh phi, an ninh, trt tir nh&m khOng
dê
ra scr cO can trâ cOng tác TOng diêu tra dja phixo'ng;
xay

a
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c) Thirc hin ch dO báo cáo v Ban Chi dao thành ph d kjp thôi nm
thông tin, giái quyêt khó khän phát sinh trong qua trinh dieu tra.

5. Ban Ton giáo thành ph&
a) PMi hçip vâi Ciic TMng ké thãnh phé trong vic cung cp thông tin các
Cu sô ton giáo, tin ngizng phân theo cap quãn 1 duçc Nhà nixOc cong nh.n;
b) T ch(rc 4n dng các cci s& hoat dng ton giáo, tIn ngixông th1rc hin
day dü nOi dung yêu câu cüa cuQc Tong diêu tra.
6. V cong tác tuyên truyn:
a) Dài Phát thanh - Truyn hInh Dà Nng, Trung tam Truyn hInh Vit
Nam ti thành phô IDa Näng (VTV8), Báo IDa Nng, Báo Cong an IDa N&ig,
Cong Thông tin din tà thành pho và các ccr quan báo chI trén dja bàn thành phô
tIch circ tuyên truyên, pho biên các chü tnrcmg, chInh sách cüa Trung uung và
thành phô ye cong tác Tong diêu tra dê nhân dan, các dôi ti.rqng và dun vj diêu
tra biêt, hiêu ye Tong diêu tra;
b) Ban Chi dao Tng diêu tra các qun, huyn huy dng các hInh thirc
tuyên truyên tai dja phrnmg thirc hin tuyên truyên sâu rng dé các dun vj, cá
nhân thuOc dôi trçing diêu tra tIch cjrc hung ifrng cuOc Tong diêu tra;
c) Ban Chi do Tng diu tra thành ph6 chun bj các diu kin 4t cht
nhis in áp phich,. bang ron, cung cap nOi dung cho các cci quan. báo chf d thirc
hin ho.t dQng tuyen truyên, trong do:

- Tp trung tuyên truyn nOi dung chung v Tng diu tra và chuyên d v
doanh nghip, dun vj hành chInh, si,r nghip, doàn the
näm 2021;

va

hip hOi tü tháng 2

- Tuyên truyn nOi dung Tng diu tra v co si cá th, ton giáo tü tháng 5
den tháng 7 nam 2021.
D ngh các co quan, dun vj nghiêm tüc trin khai thirc hin.bNoinhân:
- Nhu trén;
- ChU tch UBND TP (d b/cáo);
- Các qun üy, huyn üy;
- Van phông: CVP, các PCVP;
- Dài PT-TH Dà Nang, Trung tam
Truyn hInh Vit Nam tai TP Dà Nng,
Báo Dà Nàng, Báo Cong an Dà Nang,
Cng Thông tin din tCr TP;
- Lixu: VT, TE91 .._
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