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UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

BAN CHỈ ĐẠO TĐT KINH TẾ VÀ 

ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 

TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021 
 

Số :          /BCĐ-KH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đắk Lắk, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH 

TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2021 

 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 

1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều 

tra cơ sở Hành chính năm 2021; 

Căn cứ hướng dẫn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29/7/2020 của Trưởng 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc hướng dẫn công tác 

chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và 

Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021; Quyết định số 85/QĐ-

BCĐ ngày 15/9/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều 

tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021về việc thành lập Tổ thường trực 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk 

năm 2021; 

Căn cứ Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và đầu tư); Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ); Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc điều 

chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (viết tắt 

là BCĐ) tỉnh Đắk Lắk năm 2021 xây dựng Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra 

kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk, cụ thể như sau: 
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Thứ 

tự 

Nội dung công 

tác 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Cấp, 

Ngành 

chỉ đạo 

Cấp, Ngành thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA 

1 
Thành lập BCĐ 

tỉnh Đắk Lắk 

Tháng 

8/2020 

BCĐ 

TW, 

UBND 

tỉnh 

Cục Thống kê tham 

mưu, trình UBND 

tỉnh ra Quyết định 

15/9/2020 

2 

Thành lập Tổ 

Thường trực Tổng 

điều tra tỉnh Đắk 

Lắk 

Tháng 

8/2020 

UBND 

tỉnh, 

BCĐ 

TĐT tỉnh 

Cục Thống kê tham 

mưu, Trưởng ban 

BCĐ TĐT tỉnh ra 

Quyết định 

15/9/2020 

3 
Thành lập BCĐ 

TĐT cấp huyện 

Tháng 

9/2020 

UBND 

cấp 

huyện 

Chi cục Thống kê, 

phòng Nội vụ tham 

mưu, trình UBND cấp 

huyện ra Quyết định 

15/10/2020 

4 

Thành lập Tổ 

Thường trực Tổng 

điều tra cấp huyện 

Tháng 

9/2020 

UBND và 

BCĐ cấp 

huyện 

Chi cục Thống kê 

tham mưu, Trưởng 

ban BCĐ cấp huyện 

ra Quyết định 

15/10/2020 

5 
Thành lập BCĐ 

TĐT cấp xã 

Tháng 

9/2020 

UBND 

cấp xã 

Công chức Thống 

kê tham mưu, trình 

UBND cấp xã ra 

Quyết định 

15/11/2020 

6 
Rà soát Hợp tác 

xã 
25/12/2020 BCĐ tỉnh 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Cục Thuế tỉnh, 

Liên minh HTX, 

BCĐ các cấp 

15/01/2021 

7 

Tuyển chọn điều 

tra viên, giám sát 

viên các cấp và 

quản trị hệ thống khối 

doanh nghiệp, đơn vị 

sự nghiệp, 

Tháng 

01/2021 
BCĐ tỉnh 

BCĐ và Tổ Thường 

trực các cấp tỉnh, 

huyện, xã 

Tháng 

02/2021 

8 

Lập bảng kê đơn 

vị sự nghiệp; hiệp 

hội; Cơ sở SXKD 

thuộc cơ quan hành 

chính, đơn vị sự 

nghiệp; doanh 

nghiệp/hợp tác xã;  

tổ chức phi chính 

phủ nước ngoài tại 

V.Nam 

20/01/2021 BCĐ tỉnh 

Kho bạc Nhà nước; 

Cục Thuế tỉnh; Sở 

KH&ĐT; Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Sở 

LĐTB&XH; Sở Văn 

hoá, Thể thao và DL; 

Sở Y tế; Sở Thông tin 

và Truyền thông; Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; BCĐ và Tổ 

Thường trực cấp 

huyện, BCĐ cấp xã 

Trước 

20/2/2021 
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Thứ 

tự 

Nội dung công 

tác 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Cấp, 

Ngành 

chỉ đạo 

Cấp, Ngành thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

9 

Lập bảng kê đơn 

vị hành chính; 

Đảng; đoàn thể; 
tổ chức chính trị; tổ 

chức chính trị - xã 

hội; cơ sở trực 

thuộc cơ quan, 

đơn vị, tổ chức 

nói trên 

20/01/2021 BCĐ tỉnh 
Sở Nội vụ; 

BCĐ cấp huyện, 

BCĐ xã 

Trước 

20/2/2021 

10 

Rà soát, lập danh 

sách thực tế đơn vị 

điều tra khối cá 

thể; tôn giáo, tín 

ngưỡng 

Tháng 

05/2021 
BCĐ tỉnh 

BCĐ và Tổ Thường 

trực cấp huyện, 

BCĐ xã 

Trước 

10/6/2021 

11 
Tập huấn nghiệp 

vụ các cấp 

Tháng 

01/2021 
BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp huyện, 

BCĐ xã;  

Điều tra viên 

Tháng 

02/2021 

12 

Tuyên truyền các 

cấp về nội dung 

cuộc Tổng điều tra 

và Điều tra cơ sở 

hành chính năm 

2021 

Tháng 

01/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, 

BCĐ cấp 

xã 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Báo 

Đắk Lắk, Đài PTTH, 

Đài truyền thanh cấp 

huyện, cấp xã, tổ dân 

phố, thôn, bản; BCĐ 

các cấp 

Tháng 

7/2021 

13 

Tuyển chọn điều 

tra viên, giám sát 

viên và quản trị hệ 

thống khối cá thể; TG 

Tháng 

5/2021 
BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp huyện, 

BCĐ xã 

Tháng 

5/2021 

14 
Tập huấn nghiệp 

vụ khối cá thể;TG 

Tháng 

6/2021 
BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp huyện, 

BCĐ xã 

Tháng 

6/2021 

II TRIỂN KHAI THU THẬP THÔNG TIN 

1 Doanh nghiệp 

1.1 Điều tra toàn bộ doanh nghiệp 

1.1.1 
Thu thập thông 

tin 

Từ 

01/3/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, xã 

Điều tra viên 
Tháng 

4/2021 

1.1.2 

Kiểm tra, làm 

sạch, ghi mã sản 

phẩm, mã ngành 

kinh tế, xác minh 

thông tin bảng hỏi 

điện tử 

Tháng 

3/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, xã 

Tổ Thường trực 

tỉnh, Tổ Thường trực 

cấp huyện, Điều tra 

viên 

Tháng 

5/2021 
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Thứ 

tự 

Nội dung công 

tác 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Cấp, 

Ngành 

chỉ đạo 

Cấp, Ngành thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1.2 Điều tra mẫu doanh nghiệp 

1.2.1 
Thu thập thông 

tin 

Tháng 

3/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, 

cấp xã 

Điều tra viên 
Tháng 

5/2021 

1.2.2 
Kiểm tra, làm 

sạch 

Tháng 

3/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, xã 

Tổ Thường trực 

tỉnh, Tổ Thường trực 

cấp huyện, Điều tra 

viên 

Tháng 

5/2021 

2 Đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội 

2.1 

Thu thập thông 

tin các đơn vị hành 

chính; Đảng; đoàn 

thể; tổ chức chính 

trị; tổ chức chính 

trị - xã hội,… 

Tháng 

3/2021 
Sở Nội 

vụ 
Điều tra viên 

Tháng 

4/2021 

2.2 

Thu thập thông 

tin các đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội; 

Cơ sở SXKD thuộc 

cơ quan hành 

chính, đơn vị sự 

nghiệp 

Tháng 

3/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, 

cấp xã 

Điều tra viên 
Tháng 

4/2021 

 

2.3 

 

Kiểm tra, làm 

sạch, ghi mã và xác 

minh thông tin các 

đơn vị hành chính; 

Đảng; đoàn thể; 
tổ chức chính trị; tổ 

chức chính trị - xã 

hội,… 

Tháng 

4/2021 
Sở Nội 

vụ 

GSV Sở Nội vụ;  

Điều tra viên 

Tháng 

5/2021 

2.4 

Kiểm tra, làm 

sạch và xác minh 

thông tin các đơn 

vị sự nghiệp, hiệp 

hội; Cơ sở SXKD 

thuộc cơ quan hành 

chính, đơn vị sự 

nghiệp 

Tháng 

4/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, 

cấp xã 

Tổ Thường trực 

tỉnh, 

Tổ Thường trực cấp 

huyện, Điều tra viên 

Tháng 

5/2021 

3 Khối cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng 

3.1 

Thu thập thông 

tin  cơ sở SXKD cá 

thể; tôn giáo, tín 

ngưỡng 

01/7/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện, xã 

Điều tra viên 30/7/2021 
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Thứ 

tự 

Nội dung công 

tác 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Cấp, 

Ngành 

chỉ đạo 

Cấp, Ngành thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

3.2 

Kiểm tra, làm 

sạch và xác minh 

thông tin 

    

3.2.1 

Cấp xã kiểm tra 

các lỗi trên phần 

mềm và báo điều 

tra viên làm sạch 

hoàn thiện phiếu 

01/7/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực 

tỉnh, Tổ Thường trực 

cấp huyện, BCĐ cấp 

xã Điều tra viên 

Trước 

ngày 

13/8/2021 

3.2.2 
Cấp huyện kiểm 

tra làm sạch số liệu 
01/8/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực 

tỉnh, Tổ Thường trực 

cấp huyện 

Trước 

ngày 

25/8/2021 

3.2.3 
Cấp tỉnh kiểm tra 

làm sạch số liệu 
25/8/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực 

tỉnh, Tổ Thường trực 

cấp huyện 

Trước 

ngày 

12/9/2021 

III 
KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THANH TRA CÁC HOẠT ĐỘNG TỔNG ĐIỀU 

TRA VÀ ĐIỀU TRA 

 

Giám sát, đôn 

đốc, kiểm tra, 

thanh tra, phúc tra 

Tháng 

02/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực 

Trung ương; 

BCĐ tỉnh; BCĐ cấp 

huyện; BCĐ cấp xã 

Tổ Thường trực tỉnh, 

Tổ Thường trực cấp 

huyện 

Tháng 

8/2021 

IV NGHIỆM THU KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU TRA CÁC CẤP 

1 Doanh nghiệp     

1.1 
Phiếu điều tra toàn 

bộ 
01/5/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực tỉnh, 

Tổ Thường trực cấp 

huyện, BCĐ cấp xã 

25/5/2021 

1.2 Phiếu điều tra mẫu 01/6/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực tỉnh, 

Tổ Thường trực cấp 

huyện, BCĐ cấp xã 

 

25/6/2021 

 

2 

Đơn vị hành chính; 

Đảng; đoàn thể; 
tổ chức chính trị; tổ 

chức chính trị - xã 

hội,… 

01/6/2021 
Sở Nội 

vụ 

Giám sát viên 

Sở Nội vụ 
20/6/2021 

3 

Đơn vị sự nghiệp; 

hiệp hội; Cơ sở 

SXKD thuộc cơ 

quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp; 

doanh nghiệp/hợp 

tác xã; 

01/6/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực tỉnh, 

Tổ Thường trực cấp 

huyện, BCĐ cấp xã 

20/6/2021 
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Thứ 

tự 

Nội dung công 

tác 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hiện 

Cấp, 

Ngành 

chỉ đạo 

Cấp, Ngành thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

4 
Khối cá thể, tôn 

giáo, tín ngưỡng 
    

4.1 
Cấp xã nghiệm thu 

điều tra viên 
06/8/2021 

BCĐ cấp 

huyện; 

TTT cấp 

huyện, 

BCĐ cấp xã; 

Điều tra viên 

Trước 

ngày 

18/8/2021 

4.2 
Cấp huyện nghiệm 

thu cấp xã 

18/8/2021 

 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường cấp 

huyện, BCĐ cấp xã 

Trước 

ngày 

05/9/2021 

4.3 
Cấp tỉnh nghiệm 

thu cấp huyện 
05/9/2021 

BCĐ tỉnh 

BCĐ cấp 

huyện 

Tổ Thường trực tỉnh, 

Tổ Thường trực cấp 

huyện 

Trước 

ngày 

16/9/2021 

Kế hoạch triển khai từng nội dung sẽ được BCĐ tỉnh hướng dẫn chi tiết sau khi có 

hướng dẫn triển khai cụ thể của BCĐ Trung ương./. 
 

 

 

PHÂN CÔNG CỤ THỂ 

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THU THẬP THÔNG TIN, 

GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ THÔNG TIN 

VÀ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ 

 

I. Cục Thống kê: 

Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của cuộc Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức triển khai thực hiện; tập huấn 

nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phần mềm; công tác phân cấp, kiểm 

tra, giám sát cho giám sát viên các cấp; giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý, 

nghiệm thu,… đúng theo đối tượng được phân công điều tra theo phương án. 

Cụ thể các đối tượng điều tra như sau: 

a) Đối tượng điều tra là tổ chức, cá nhân chứa đựng thông tin cần thu 

thập. Trong cuộc điều tra này, đối tượng điều tra được xác định là đơn vị cơ 

sở hay còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. 

b) Đối tượng điều tra bao gồm các loại cơ sở sau: 

(1) Cơ sở SXKD của doanh nghiệp/hợp tác xã là đơn vị cơ sở chỉ thực 

hiện 1 loại hoạt động SXKD trong phạm vi 1 ngành kinh tế cấp 3 và chỉ đóng 

trên địa bàn 1 xã. Trong doanh nghiệp, cơ sở SXKD thường là địa điểm 

SXKD; 
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(2) Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản (viết gọn là cơ 

sở SXKD cá thể) là đơn vị cơ sở của hộ gia đình, chỉ thực hiện 1 loại hoạt 

động SXKD không thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn 

của 1 xã; 

(3) Cơ sở SXKD thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là các đơn 

vị có hoạt động SXKD trực thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

(4) Cơ sở sự nghiệp, hiệp hội là đơn vị cơ sở của đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội thực hiện một loại hoạt động trong phạm vi 1 ngành kinh tế cấp 3 trên địa 

bàn của 1 xã; 

(5) Tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam là các tổ chức 

phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, 

phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, các hoạt động 

hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các 

mục đích khác tại Việt Nam; 

(6) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, là đơn vị cơ sở của đơn vị tôn giáo, tín 

ngưỡng thực hiện hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trong phạm vi địa bàn 1 xã. 

c) Đối tượng điều tra không bao gồm: 

(1) Các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể; (Do Sở Nội vụ thực hiện) 

(2) Cơ sở sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của hộ; 

(3) Cơ sở hoạt động thuộc lĩnh vực ngoại giao (các đoàn ngoại giao, 

Đại sứ quán, Lãnh sự quán của nước ngoài). 

II. Sở Nội vụ: 

Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của cuộc Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức triển khai thực hiện; tập 

huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phần mềm; công tác phân cấp, 

kiểm tra, giám sát cho giám sát viên các cấp; giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử 

lý, nghiệm thu,… đúng theo đối tượng được phân công điều tra theo phương 

án. Cụ thể các đối tượng điều tra như sau: 

Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành 

chính có sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Cụ thể gồm các đơn vị điều tra 

sau:  

- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở các cấp từ 

Trung ương đến địa phương;  

- Các tổ chức chính trị - xã hội gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng 

liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội 

Nông dân, Hội Cựu Chiến binh;  

- Các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (không bao 

gồm các đơn vị sự nghiệp, cơ sở kinh tế). 
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III. Công tác phối hợp 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh 

Đắk Lắk năm 2021 có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung 2 cuộc Tổng điều 

tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn toàn tỉnh. 

Cục Thống kê và Sở Nội vụ với các Sở, ngành liên quan phối hợp chặt 

chẽ với nhau trong cả quá trình thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ 

sở hành chính về công tác tổ chức, chỉ đạo, công tác tuyên truyền và hỗ trợ về 

nghiệp vụ điều tra,… 

Kinh phí thực hiện: 

- Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Do ngân sách Nhà nước cấp. 

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do BCĐ Tổng điều tra kinh tế 

tỉnh (Cục Thống kê) trực tiếp thực hiện theo thông tư số 109/TT-BTC ngày 

30/6/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thống 

kê. 

- Cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021: Do ngân sách Trung ương 

cấp. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do do Sở Nội 

vụ thực hiện theo thông tư số 109/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính 

và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ TĐT Trung ương (TCTK); 

- Cục TTDL&UDCNTT Thống kê;               
- Trưởng ban và các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Các phòng thuộc cơ quan CTK; 

- Các phòng thuộc cơ quan Sở Nội vụ; 

- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;                              

- Chi cục Thống kê cấp huyện;                                                                           

- Lưu: VT, TTT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

 

 

Đỗ Tấn Xuân 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ  
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