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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2021 
 

                                  

   Kính gửi:  

   - Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;                                        

   - Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, được thực 

hiện trên phạm vi lớn, với sự tham gia của các lực lượng giám sát viên, điều tra 

viên các cấp với số lượng lớn, trong khoảng thời gian dài. Cho đến nay, giai 

đoạn 1 của cuộc Tổng điều tra đã và đang được tiến hành theo đúng Kế hoạch 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố. 

Giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ được tiến hành điều 

tra thu thập thông tin đối với cơ sở xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng. Thời gian bắt đầu từ ngày 01/7 đến 30/7/2021. Giai đoạn điều tra này có 

tính chất phức tạp, quy mô lớn, gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin. 

Do đó, để tổ chức thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra (giai đoạn 2), công tác 

tuyên truyền phải được thực hiện kịp thời, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận 

thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra. Từ đó, huy động 

được toàn xã hội tích cực tham gia cuộc tổng điều tra và động viên, khuyến 

khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác 

thông tin theo yêu cầu, nhận thức rõ trách nhiệm, yên tâm về tính bảo mật thông 

tin để từ đó cung cấp đúng, đủ và kịp thời thông tin cho điều tra viên. 

Cục Thống kê kính đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở 

Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền bài viết về công tác tuyên 

truyền Tổng điều tra kinh tế (giai đoạn 2) đến các đơn vị, tổ chức và nhân dân 

trên địa bàn thành phố (có file gửi kèm). 

Cục Thống kê trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, TTTT. 
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Nội dung  

Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế 2021 (giai đoạn 2) 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2020 của Thủ 

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

2651/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 

2021; Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 23/02/2021 về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố. 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được tiến hành trên phạm vi cả nước, với chu 

kỳ 5 năm một lần, đây là lần thứ 6 cả nước cũng như thành phố tiến hành triển khai 

cuộc Tổng điều tra kinh tế (năm 1995, 2002, 2007, 2012, 2017 và 2021).  

Cuộc Tổng điều tra lần này được triển khai nhằm mục đích thu thập thông tin 

của các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và 

lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công 

nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, 

theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của 

Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành và địa phương. 

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống 

tài khoản quốc gia. 

Kết quả của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để cập nhật và xây dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ để chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê 

kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn 

mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. 

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn:  

Giai đoạn 1 từ ngày 01/3 đến 31/5/2021, thực hiện thu thập thông tin từ các 

doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội.  

Giai đoạn 2 từ ngày 01/7 đến 30/7/2021, thực hiện thu thập thông tin từ các cơ 

sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở khối tôn giáo, tín ngưỡng.  

Đến nay, công tác điều tra giai đoạn 1 của thành phố đã cơ bản hoàn thành, 

hiện đang được Ban Chỉ đạo các cấp gấp rút hoàn thành công tác kiểm tra, hoàn 

thiện và tổ chức nghiệm thu xử lý kết quả điều tra bảo đảm kế hoạch đề ra. 

* Giai đoạn 2: Theo kế hoạch, thời gian thu thập thông tin trong giai đoạn 2 

của cuộc Tổng điều tra kinh tế thực hiện đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện thu thập thông tin từ ngày 01/7/2021 - 

30/7/2021. 



Giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra lần này tiếp tục ứng dụng triệt để công 

nghệ thông tin trong quá trình thu thập, biên soạn, xử lý và công bố thông tin. Các 

điều tra viên sẽ đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng 

vấn, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu CAPI được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm 

tay (điện thoại di động hoặc máy tính bảng). 

Đến thời điểm hiện tại, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố đã hoàn thành 

các bước chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế (giai đoạn 2) như rà soát danh sách nền, 

công tác tập huấn Tổng điều tra, phân bổ công việc, địa bàn cho các điều tra viên, 

đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày ra quân Tổng điều tra kinh 

tế (giai đoạn 2). Theo đó, toàn thành phố có 1.488 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 

98.794 cơ sản xuất kinh doanh cá thể phải tham gia cung cấp thông tin cho điều tra 

viên và được nhập vào phiếu điện tử bằng CAPI. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, 

nâng cao trách nhiệm của các đơn vị và sự đồng thuận của người dân trong việc thực 

hiện cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin cần thiết để cuộc Tổng điều tra giai 

đoạn 2 đạt kết quả cao nhất./. 
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