
NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Về Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SVHTTDL-QLVH ngày      tháng 3  

năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn) 

 

Công tác tuyên truyền được tập trung vào các nội dung tại: Quyết định số 

307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 

2021, Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Nội dung tuyên 

truyền cụ thể như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra 

- Cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, đối 

tượng, đơn vị, thời điểm, hình thức, kế hoạch, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021 và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; trách nhiệm của các 

cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra. 

- Giúp đơn vị được điều tra hiểu và nhận thức rõ nhiệm vụ, trách nhiệm trong 

Tổng điều tra, tích cực phối hợp với các lực lượng điều tra cung cấp thông tin đầy 

đủ, kịp thời. 

- Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Phối 

hợp với các cấp hỗ trợ tối đa các nguồn lực cho Tổng điều tra. 

2. Đối tượng Tổng điều tra 

Cuộc Điều tra thực hiện điều tra toàn bộ trên phạm vi cả nước: Gồm các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính; các tổ chức phi 

chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; các tổ chức, cá 

nhân chứa đựng thông tin cần thu thập.  

3. Đơn vị Tổng điều tra 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh (Các Sở, Ban, ngành). 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện (Các phòng, ban). 

4. Thời điểm tiến hành Tổng điều tra 

4.1. Cấp tỉnh: Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí; Cổng 

thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Trang thông tin điện tử của 

Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ, Cục Thuế tỉnh, các Sở, Ngành. 

- Từ tháng 02 năm 2021: Đăng tải các bài viết về công tác chuẩn bị Tổng điều 



tra ở Trung ương và địa phương. 

- Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; 

đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. 

- Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra cơ sở kinh 

doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

4.2. Cấp huyện, xã, phường, thị trấn: 

Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình của các huyện và thành phố 

Bắc Kạn. 

- Đợt 1: Từ tháng 02 đến tháng 5 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra doanh 

nghiệp; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. 

- Đợt 2: Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền về điều tra cơ sở sản 

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

Từ tháng 02 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử 

của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; treo 

khẩu hiệu, áp phích, pa-nô, băng rôn tại các điểm công cộng và trên các trục đường 

giao thông chính. 

Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021: Tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể ở thôn, tổ dân phố, khu phố thuộc xã, phường, thị trấn. 

5. Hình thức thu thập thông tin 

5.1. Thu thập thông tin qua web-form 

Thu thập thông tin qua web-form được áp dụng chung cho cả hai giai đoạn 

điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu, bao gồm: 

- Điều tra viên liên hệ và cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội; 

- Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đăng nhập vào hệ thống và thực 

hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn của điều tra viên; 

- Sau khi doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành cung cấp thông 

tin, điều tra viên có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thông tin kê khai, xác minh lại 

thông tin do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã cung cấp (nếu cần) và tiến 

hành hoàn thiện bảng hỏi điện tử; 

- Bảng hỏi điện tử được kiểm tra, làm sạch, điều tra viên thực hiện ghi mã sản 

phẩm/dịch vụ (theo mã ngành sản phẩm VCPA 2018) do doanh nghiệp, chi nhánh 

của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã kê khai và xác nhận hoàn thành 

bảng hỏi điện tử trên hệ thống. 

5.2. Thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp 



- Đối với việc thu thập thông tin tại cơ sở SXKD cá thể: Trước khi đến hộ, 

điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động và thông tin định danh 

của từng địa bàn điều tra. Thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) 

được huy động từ các điều tra viên hoặc các tổ chức tại địa phương theo hình thức 

hỗ trợ thuê thiết bị. 

- Đối với những cơ sở điều tra đầu tiên, điều tra viên đi cùng cán bộ tổ dân 

phố, thôn (ấp, bản), tổ trưởng để cùng phỏng vấn chủ cơ sở, đồng thời xem xét các 

thông tin chủ cơ sở cung cấp có sát với thực tế hay không, từ đó rút kinh nghiệm 

phương pháp phỏng vấn đối với các cơ sở tiếp theo. 

Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chủ cơ sở chưa rõ câu hỏi, điều tra viên 

cần giải thích thêm. Điều tra viên chỉ ghi vào phiếu những thông tin trung thực và 

đã được kiểm tra, nhất là các thông tin về doanh thu, sản lượng SXKD. Điều tra 

viên tuyệt đối không được tự ý ghi chép vào phiếu những thông tin sai sự thật dưới 

mọi hình thức. 

- Đối với các đơn vị điều tra là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng điều tra viên cần 

thông báo trước cho các đơn vị điều tra về thời gian điều tra viên đến và khoảng 

thời gian cần thiết dành cho việc thu thập thông tin. 

6. Kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra 

Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở về Kế hoạch số 91/KH-BCĐ 

ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Hành chính về Công 

tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

7. Nội dung của cuộc Tổng điều tra 

- Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra: Thông tin định danh của cơ sở; ngành 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Đảng, đoàn thể, 

hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. 

- Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Thông tin về người 

đứng đầu; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động. 

- Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn; kết 

quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn 

đầu tư; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D), đổi mới sáng tạo; các 

chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ 

theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; 

tiêu dùng năng lượng. 

- Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm 



quản lý, tự động hóa cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện 

tử qua hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến; năng lực tiếp cận cách 

mạng Công nghiệp lần thứ 4. 

- Thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông 

tin chuyên đề về đơn vị điều tra. 

8. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân 

trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và cấp huyện  

- Xây dựng kế hoạch, nội dung về công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra tại 

địa phương.  

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Phối hợp với cấp có thẩm quyền ở tỉnh, huyện đề xuất hỗ trợ các nguồn lực 

tham gia vào công tác tuyên truyền. 

- Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh nhận, gửi tập tin về hỏi đáp Tổng điều tra (file 

MP3) và tài liệu tuyên truyền về cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thành 

phố và Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn.  

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác tuyên truyền. 
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