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

CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /CTK-TH Bình Phước, ngày      tháng 11 năm 2021 

V/v triển khai điều tra thu thập thông 

tin lập bảng cân đối liên ngành và tính 

hệ số chi phí trung gian năm 2021 

 

 

                                 Kính gửi:  Chi cục Thống kê huyện, khu vực.  

 

Thực hiện Phương án Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành 

và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 ban hành theo Quyết định số 1176/QĐ-

TCTK ngày 09/7/2020 của Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê tỉnh Bình Phước 

triển khai cuộc điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ 

số chi phí trung gian năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:  

1/ Về mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra; Loại điều tra; 

thời gian, thời điểm và phương pháp điều tra.v.v… thực hiện theo đúng Phương 

án điều tra đã quy định. 

2/ Vế số lượng mẫu điều tra cụ thể từng loại phiếu theo quy định Tổng cục 

Thống kê đã phân bổ cho đến cấp huyện (hiện chỉ còn thiếu chọn mẫu hộ sản xuất 

nông lâm nghiệp và thủy sản) Cục sẽ gửi bổ sung khi được Tổng cục Thống kê 

phân bổ. 

3/ Riêng 3 loại phiếu (cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản 

(Phiếu số 04/IO-CT); hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (Phiếu số 05/IO-

NLTS); đơn vị vô vị lợi (Phiếu số 06/IO-VVL) phải điều tra bằng phiếu giấy Cục 

giao cho các Chi cục chủ động tự in hoặc photocoppy theo mẫu phiếu đã gửi để 

triển khai điều tra. 

4/ Đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài (trong các khu công nghiệp); các đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội cấp 

tỉnh nếu các huyện, thị xã, thành phố thấy khó khăn trong công tác triển khai điều 

tra thì phải kịp thời báo cáo và gửi danh sách cụ thể các đơn vị về Cục Thống kê 

trước ngày 15/11/2021 để Cục xem xét tăng cường, hỗ trợ triển khai điều tra. 

5/ Các mẫu điều tra thực hiện điều tra bằng phiếu giấy thì yêu cầu các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai điều tra được đến đâu kịp thời kiểm tra, hoàn 

thiện xong luôn phiếu và gửi về Cục để tiến hành nhập tin song song cùng với quá 

trình thu thập thông tin (theo đúng quy định của Phương án điều tra). 

 

 



Cục Thống kê yêu cầu các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện, 

khu vực triển khai thực hiện cuộc điều thu thập thông tin lập bảng cân đối liên 

ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 theo quy định./.  

  

 Nơi nhận:  CỤC TRƯỞNG  

- Như trên;      
- Lãnh đạo Cục (để báo cáo);  
- Lưu: VT, TH.

  
  

 

 

 

   Bao Văn Tâm  
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