
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ ĐẮK LẮK 

 

Số:          /CTK-TTTT 

 

Về việc thực hiện các cuộc điều 

tra thống kê năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Buôn Ma Thuột, ngày       tháng 12 năm 2020 

 

 

Kính gửi:   

  - Ủy ban nhân nhân các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. 

    

Thực hiện công văn số 1704/TCTK-TTDL, ngày 16 tháng 12 năm 2020 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thực hiện Kế hoạch điều tra 

thống kê năm 2021. 

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TCTK, ngày 30/9/2020 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 

2021 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Để chuẩn bị thực hiện tốt Kế hoạch nêu trên, Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk 

đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chi cục Thống kê 

cùng cấp và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện tốt 

các cuộc điều tra, Tổng điều tra năm 2021. Nội dung một số công việc như sau: 

- Đối với các cuộc điều tra không thay đổi Phương án so với năm 2020: 

tiếp tục thực hiện theo Phương án đã được ban hành; 

- Đối với các cuộc điều tra có Phương án ban hành mới, áp dụng cho năm 

2021: Thực hiện lập kế hoạch và tổ chức điều tra theo Phương án; 

- Đối với các cuộc điều tra chưa ban hành Phương án: thực hiện theo kế 

hoạch của Phương án khi được ban hành. 

(Danh mục các cuộc điều tra thống kê năm 2021 và hiện trạng ban hành 

phương án như phụ lục đính kèm) 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                              

- Như trên; 

- LĐ Cục (b/c); 

- Cục TTDL(b/c); 

- Các phòng thuộc CTK; 

- Lưu: VT.      

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Tấn Xuân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-1672-qd-ttg-to-chuc-tong-dieu-tra-kinh-te-2017-2016-320708.aspx


STT Mã số Tên cuộc điều tra 
Hiện trạng ban 

hành phương án 

(*) 

Tên Phương án Quyết định ban hành phương án Ghi chú 

A B c 1 2 3 4 

 I Điều tra tháng     

1 1 Điều tra ngành công nghiệp 1 Phương án điều tra ngành công nghiệp 
Quyết định số : 144/QĐ-TCTK ngày 

25/01/2017 
 

2 2 Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa 1 
Phương án điều tra bán buôn, bán lè hàng hóa cùa 

các doanh nghiệp, họp tác xã và cơ sở kinh doanh 

cá thể 

Quyết định số 574/QĐ-TCTK ngày 

26/7/2018 
 

3 3 
Điều tra dịch vụ hru trú, ăn uống, du lịch và 

dịch vụ khác 
1 

Phương án điều tra dịch vụ lưu trú ăn uống, du 

lịch và dịch vụ khác 

Quyết định số 573/QĐ-TCTK ngày 

26/7/2018 
 

4 4 Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi 1 
Phương án điều tra thống kê định kỳ các doanh 

nghiệp hợp tác xã và cơ sở sàn xuẩt kinh doanh cá 

thể có hoạt động vân tải kho bãi 

Quyết định số 575/QĐ-TCTK ngày 

26/7/2018 
 

5 5 Điều tra giá tiêu dùng (CPI) 1 
Phương án điều ưa Giá tiêu dùng thời kỳ 2020-

2025 

Quyết định số 1134/QĐ-TCTK ngày 

12/7/2019 
 

6 6 Điều tra lao động và việc làm năm 2021 2 Phương án điều tra lao động và việc làm 
Quyết định số 1750/QĐ-TCTK ngày 

7/12/2020 
 

7 7 
Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

dùng cho sản xuất 
1 

Phương án điều tra giá Nguyên, nhiên vật liệu 

dùng cho sàn xuất thời kỳ 2014-2019 

Quyết định số 89/QĐ-TCTK ngày 

11/02/2015 
 

8 8 
Điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

và thủy sản 
2 

Phương án điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản năm gốc 2020. 

Quyết định số 1354/QĐ-TCTK ngày 

26/8/2020 
 

9 9 Điều tra giá sản xuất công nghiệp 1 
Phương án điều tra giá sản xuất công nghiệp thời 

ky 2015-2020 

Quyết định số 72/QĐ - TCTK ngày 

02/3/2016 
 

10 10 Điều tra giá sản xuất dịch vụ 1 
Phương án điều tra giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 

2015-2020 

Quyết định số 73 QĐ-TCTK ngày 

02/3/2016 
 

11 11 Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 1 
Phương án điều tra giá xuất nhập khẩu thời kỷ 

2015-2020 

Quyết định số 74/QĐ-TCTK ngày 

02/3/2016 
 



STT Mã số Tên cuộc điều tra 
Hiện trạng ban 

hành phương án 
(*) 

Tên Phương án Quyết định ban hành phương án Ghi chú 

A B c 1 2 3 4 

12 12 Điều tra giá vận tải kho bãi 1 
Phương án điều tra giá vận tải kho bãi thời kỳ 

2015-2020 

Quyết định sổ 46/QĐ-TCTK ngày 

22/02/2016 
 

 II Điều tra quý     

13 1 Điều tra hoạt động xây dựng 1 Phương án điều tra Hoạt động xây dựng 
Quyết định số: 1848/QĐ-TCTK ngày 

16/10/2017 
 

14 2 Điều tra vốn đầu tư thực hiện 1 Phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện 
Quyết định số: 1849/QĐ-TCTK ngày 

16/10/2017 
 

 III Điều tra 6 tháng, năm     

15 1 Điểu tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp 1 
Phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông 

nghiệp 

Quyết định số: 1501 /QĐ-TCTK ngày 

18/10/2019 
 

16 2 Điều tra năng suất, sản lượng cây lúa 1 Phương án điều tra năng suất, sản lượng lúa 
Quyết định số: 1500/QĐ-TCTK ngày 

18/10/2019 
 

17 3 
Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm 
khác 

1 
Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây hàng 

năm khác 

Quyết định sổ: 1502 /QĐ-TCTK ngày 

18/10/2019 
 

18 4 Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 1 
Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu 

năm 

Quyết định số: 1503/QĐ-TCTK ngày 

18/10/2019 
 

19 5 Điều tra chăn nuôi 1 Phương án điều tra chăn nuôi 
Quyết định số: 570/QĐ-TCTK ngày 

25/7/2018 

Thời điểm diều tra 01/01; 01/4; 

01/7; 01/10 hàng năm 

20 6 Điểu tra nuôi trồng thủy sản 2 Phương án điều tra thủy sản 
Quyết định số: 1590/QĐ-TCTK ngày 

12/11/2020 
 

21 7 Điều tra lâm nghiệp 2 Phương án điều tra lâm nghiệp 
Quyết định số: 1591/QĐ-TCTK ngày 

12/11/2020 
Thời điểm điều tra 01/01/2021 

22 8 Điều tra hoạt động xây dựng năm 1 Phương án điều tra Hoạt động Xây dựng 
Quyết định số: 1848/QĐ-TCTK ngày 

16/10/2017 
 



STT Mã số Tên cuộc điều tra 
Hiện trạng ban 

hành phương án 
(*) 

Tên Phương án Quyết định ban hành phương án Ghi chú 

A B c 1 2 3 4 

23 9 Điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 1 Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện 
Quyết định số: 1849/QĐ-TCTK ngày 

16/10/2017 
 

24 10 Điều tra giá tiền lương 3    

25 11 Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2021 3    

26 12 
Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia 
đình thòi điểm 01 tháng 4 năm 2021 

3    

27 13 
Điều tra chi tiêu của khách quốc tế đến Việt 
Nam 

3    

28 14 
Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du 
lịch 

3    

29 15 
Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên 
ngành và tính hệ số chi phí trung gian 

3    

 IV Tổng điều tra     

30 1 
Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 
chính năm 2021 

2 
 

1 
 

Quyết định số: 307/QĐ-TTg ngày 

27/02/2020; 

Quyết định số: 1096/QĐ-BNV ngày 

23/12/2019 

 

 
Ghi chú: (*):  
1 -Phương án đã được ban hành trước năm 2020 
2- Phương án ban hành năm 2020 
3- Chưa ban hành phương án 
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