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CHỈ THỊ 
Về việc tổ chức thực hiện t t cuộc Tổng điều tra 

cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh 
                                                     

Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1271/QĐ-

TTg “Về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012” trên phạm vi cả 

nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, các chi nhánh, 

văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam: số lượng cơ sở, trình 

độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tài sản, vốn đầu tư, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, cũng như sự phân bổ các cơ 

sở kinh tế hành chính sự nghiệp theo từng ngành kinh tế, theo cấp hành chính (xã, phường, thị 

trấn; huyện, quận, thị xã; tỉnh, thành phố và cả nước) phục vụ cho việc đánh giá toàn diện thực 

trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch 

định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước  Đ y là cuộc Tổng điều tra   

năm tiến hành một lần, c  phạm vi rộng, c  liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp,  TX, cơ sở sản xuất  inh doanh cá thể, cơ sở tôn 

giáo  

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra 

cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ thị:   

1  Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; thủ trưởng các đoàn thể, cơ quan TW đ ng tại địa 

phương, giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hợp tác xã tổ chức quán 

triệt mục đích yêu cầu nội dung của cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đến 

các đơn vị, cơ sở, chi nhánh trực thuộc; chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ thực hiện đầy đủ, chính xác, 

kịp thời việc  ê  hai đăng  ý vào phiếu điều tra theo hướng dẫn của BCĐ Tổng điều tra cơ sở 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh. 

2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt mục đích, 

yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đến các phòng, 

ban, đơn vị thuộc huyện quản lý và UBND các xã, phường, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND 

các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc Tổng điều tra 

đến các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; 

từ đ  hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, tự giác  ê  hai đăng  ý vào phiếu điều tra theo 

hướng dẫn của các BCĐ tổng điều tra cấp huyện, xã. 



3. Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp tỉnh, huyện, xã chủ động tham mưu cho UBND cùng 

cấp tổ chức triển khai thực hiện các công tác theo phương án Tổng điều tra đã được BCĐ Tổng 

điều tra TW ban hành; trưng tập và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho đội ngũ điều tra viên, 

tổ trưởng, giám sát viên các cấp; phân công trách nhiệm cụ thể cho điều tra viên các cấp trong 

việc lập danh sách đơn vị điều tra, trực tiếp đến từng đơn vị điều tra để thu thập thông tin, ghi 

phiếu điều tra, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh trùng sót. Tổ chức nghiệm thu, bàn 

giao, vận chuyển phiếu điều tra an toàn, đúng thời gian quy định. 

4. Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền thông tin về cuộc 

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, 

Báo Khánh Hòa thực hiện việc đưa tin  ịp thời việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra ở các 

địa phương trong tỉnh. 

5. Cục Thống kê – cơ quan thường trực BCĐ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự 

nghiệp tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các thành viên BCĐ tỉnh và UBND huyện, thị 

xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiên cuộc Tổng điều tra trên địa bàn; 

phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra đến các DN thuộc các thành phần 

kinh tế và các hợp tác xã trong tỉnh và cử các điều tra viên đến các doanh nghiệp,  TX để thu 

thập thông tin, ghi phiếu điều tra; có kế hoạch xử lý, tổng hợp, công bố nhanh kết quả Tổng điều 

tra để kịp thời phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý 

nhà nước của các cấp, các ngành trong tỉnh. 

Yêu cầu giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan TW đ ng tại địa 

phương; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế và các hợp tác xã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, góp phần cùng các địa 

phương trong cả nước hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 

năm 2012./.                                                                          
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