
  BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    KINH TẾ TỈNH BÌNH PHƢỚC                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

              Số:             /BCĐT Bình Phước, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

PHƢƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 

 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-TCTK ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Kinh tế 

năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc thành Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021. 

Căn cứ Kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường 

trực giúp việc Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan tham gia công tác Tổng điều tra 

kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, của Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều 

tra tỉnh tại kế hoạch số 57/KH-BCĐT ngày 26 tháng 2 năm 2021. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

Tổng điều tra Kinh tế trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 

Số 

TT 

Nội dung Thời gian hoàn 

thành 

Đơn vị thực hiện 

I Công tác chuẩn bị   

1 Thành lập BCĐ các cấp và Tổ 

thường trực giúp việc BCĐ 

  

 - Cấp tỉnh  UBND tỉnh 

 - Cấp huyện, thị xã, thành phố 

(gọi tắt là cấp huyện) 

 UBND huyện 

 - Cấp xã, phường, thị trấn (gọi 

tắt là cấp xã) 

 UBND cấp xã 

2 Tổ chức tuyên truyền các cấp về 

nội dung cuộc Tổng điều tra 

Từ tháng 01 đến 

tháng 7/2021 

BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện và cấp 

xã 

3 Rà soát, lập bảng kê các đơn vị 

điều tra 

 BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện 

 - Doanh nghiệp Tháng 02/2021  

 - Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội Tháng 02/2021  

 - Cơ sở cá thể và tôn giáo Tháng 5/2021  



4 Tuyển chọn điều tra viên, giám 

sát viên, quản trị hệ thống  

 BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện và cấp 

xã 

 - Khối Doanh nghiệp Tháng 02/2021  

 - Khối sự nghiệp Tháng 02/2021  

 - Khối cá thể, tôn giáo Tháng 5/2021  

5 Tập huấn nghiệp vụ các cấp  BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện 

5.1 Cấp tỉnh Tháng 02/2021  

 - Triển khai Kế hoạch Tổng 

điều tra trên địa bàn tỉnh 

  

 - Tập huấn nghiệp vụ   

5.2 Cấp huyện Tháng 02/2021  

 - Triển khai Kế hoạch Tổng 

điều tra trên địa bàn huyện 
  

 - Tập huấn nghiệp vụ   

II Triển khai thu thập thông tin   

1 Doanh nghiệp  BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện 

 - Thu thập thông tin Tháng 3 đến 

 tháng 5/2021 

 

 - Kiểm tra, làm sạch thông tin, 

ghi mã sản phẩm, mã ngành kinh 

tế và xác minh thông tin bảng 

hỏi điện tử 

Tháng 3 đến 

 tháng 7/2021 

 

2 Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, tổ 

chức phi chính phủ 

 BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

 - Thu thập thông tin Tháng 3 đến 

 tháng 4/2021 

 

 - Kiểm tra, làm sạch thông tin, 

và xác minh thông tin  

Tháng 3 đến 

 tháng 5/2021 

 

3 Cơ sở cá thể, tôn giáo, tín 

ngưỡng 

  

 - Thu thập thông tin Tháng 7/2021 BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 

 - Kiểm tra, làm sạch thông tin, 

và xác minh thông tin  

Tháng 8/2021  

 + Cấp xã: Kiểm tra các lỗi 

trên phần mềm và thông báo cho 

điều tra viên làm sạch hoàn thiện 

phiếu 

Trước 15/8/2021 BCĐ cấp xã 

 + Cấp huyện kiểm tra làm 

sạch số liệu 

Trước 31/8/2021 BCĐ cấp huyện 

 + Cấp tỉnh kiểm tra làm Trước 15/9/2021 BCĐ cấp tỉnh 



sạch số liệu 

 

III Kiểm tra, giám sát, thanh tra 

các hoạt động Tổng điều tra 

Tháng 02 – 8/2021 BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện 

IV Nghiệm thu kết quả điều tra 

các cấp 

Tháng 6 – 10/2021 BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện 

 - Cấp tỉnh  Trước 10/9/2021 

 - Cấp huyện  Trước 20/8/2021 

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, Chi cục 

Thống kê huyện, khu vực căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                      KT.TRƢỞNG BAN 
- Ông Nguyễn Văn Mi                       PHÓ TRƢỞNG BAN 

PCT UBND tỉnh- Trưởng BCĐ TĐT tỉnh; 

- BCĐ TĐT các huyện, thị xã, thành phố;      

- CCTK các huyện, khu vực;  

- Lưu: VT, Tổ TT, TH. 

        

         

     CỤC TRƢỞNG CỤC THỐNG KÊ 

        Bao Văn Tâm 
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