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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH  H NH H A 
 

  Số: 28/CT-UBND 

  CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   n     , ngày 25 tháng 12  năm 2014 

 

CHỈ THỊ 

Về việc Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 

 

Thực hiện Quyết định số: 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt chương trình điều tra thống kê quốc 

gia”, Quyết định số: 1443/QĐ-BKHĐT ngày 13/10/2014 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư “Về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015”, Quyết 

định số: 1021/QĐ-TCTK ngày 22/10/2014 của Tổng cục Thống kê “Về việc 

ban hành phương án điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015” . 

Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về 

tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của 

dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu 

hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh 

giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan 

trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế 

hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm trên phạm vi cả nước, 

vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tổ chức 

thực hiện tốt cuộc điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ 

quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, thực hiện nội 

dung phương án điều tra trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, hướng dẫn về 

nghiệp vụ cho lực lượng điều tra viên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo 

hoàn thành công tác điều tra đúng thời gian quy định; triển khai cuộc điều tra 

đảm bảo thực hiện theo đúng phương án của Tổng cục Thống kê; nghiệm thu 

tài liệu điều tra, tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra cho Tổng cục Thống kê 

và UBND tỉnh; dự toán kinh phí, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng mục 

đích và theo chế độ tài chính hiện hành. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp cùng Cục Thống kê 

tỉnh trong việc cung cấp thông tin về danh sách và thống kê chính xác, kịp thời 

kết quả thực hiện đầu tư của dự án/công trình, mua sắm tài sản cố định, bổ 

sung nguồn vốn lưu động từ nguồn vốn Nhà nước. 
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3. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Cục Thống kê tỉnh 

tổ chức cuộc điều tra trên địa bàn mình; chỉ đạo việc lựa chọn các điều tra viên 

có năng lực, trình độ và đảm bảo đủ số lượng điều tra viên; tổ chức mạng lưới 

thực hiện công tác điều tra; tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân trên địa bàn 

hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc điều tra; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

điều tra của địa phương mình theo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu chất 

lượng; chỉ đạo sâu sát và báo cáo tiến độ điều tra về Cục Thống kê tỉnh những 

vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình điều tra, để kịp thời giải quyết, 

nhằm thực hiện tốt cuộc điều tra. 

4. Các chủ đầu tư/ Ban quản lý dự án, chủ thể có thực hiện đầu tư gồm 

(đơn vị sự ng iệp công lập, đơn vị sự ng iệp ngoài công lập, tổ c ức xã  ội, tổ 

c ức – xã  ội ng ề ng iệp, cơ sở tôn gi o, tín ngưỡng), doanh nghiệp, trang 

trại và các hộ có đầu tư, những người trực tiếp tham gia tổ chức cuộc điều tra 

cần nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê, Quyết 

định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 

điều tra tỉnh, trong quá trình chuẩn bị, triển khai điều tra; chỉ đạo cho các đơn 

vị trực thuộc thực hiện cuộc điều tra theo yêu cầu của Tổ công tác Trung ương 

và kế hoạch điều tra của tổ công tác tỉnh. 

5. Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa phối 

hợp với Cục Thống kê tỉnh để nắm nội dung, thông tin, số liệu nhằm tuyên 

truyền rộng rãi cho nhân dân và tất cả các đối tượng điều tra trên địa bàn 

tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng của việc điều tra và thực hiện 

đúng trách nhiệm của mình trong việc tham gia điều tra vốn đầu tư phát 

triển năm 2015. 

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ 

biến, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

  Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn; 

- Trung tâm công báo; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT,TN,LT. 

  TM. Ủ  BAN NHÂN DÂN  

               CHỦ TỊCH  

 

 

                  (Đã ký) 

 

 

        Nguyễn Chiến Thắng  

 


