BAN CHf DO TONG DIEU TRA CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIIT NAM
KINH TE THI XA CI'A LO
JJc 1p — Tir do — Hnh phüc
S:19 /BCD

Ci'ca lô, ngày
19 tháng 02 nám 2021

KE HOACH TRIEN KHAI THUC HIN
TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2021 TH! XA CUA LO
Thrc hin Quyt djnh s 307/QD-TTg ngày 27 tháng 02 nãm 2020 cüa
Th: tixng ChInh phü v vic th chirc Tong diêu tra kinh tê näm 2021.
Trên ca sâ phucmg an Tng diu tra cUa BCD Tng diu Trung uong và Kê
ho?ch cüa BCD Tng diu tra tinh Ngh An; Ban Chi dto Tng diu tra thj xa
Cra Là xay dirng K hotch trin khai, thirc hin nhu sau:
I. BU'O'C CHUAN B!:
1. Tii thi xä:
- Thánh 1p BCD Tng diu tra thj x Ci:ra Là.
- Xây dirng k hotch Tng diu tra kinh th thj x Cira Là;
- Hi nghj trin khai quyt djnh, phuo'ng an Tng diu tra cho BCD, To
thung trrc, Giám sat viên c.p thj xâ, BCD cp phuàng và t.p hun nghip vi
cho diu tra viên doanh nghip, dcm vj sir nghip, cá th xong truó'c 24/02/2021;
- L.p danh sách các don vj Sir nghip, Hip hi do BCD thj xä trin khai rã
soát trong tháng 2/2021.
- Tuyn chQn diu tra viên, giám sat viên, quãn trj viên khôi Ca the, ton
giáo trirâc tháng 5/202 1;
- Tuyên truyn Tang diu tra: Tuyên truyn cUa các cp v ni dung Tong
diu tra trong tháng 2/2021 và cui tháng 5 dn 15/7/2021.
2. Tin các phu*ng
- Thânh l.p BCD Tng diu tra các phuà'ng.
- Hi nghj trin khai quy& djnh, phuorng an Tng diu tra cho BCD cp
phirè'ng và tp hun nghip vçi cho diu tra viên don vj sir nghip, cá th xong
tru'ó'c 26/02/2021
- Tuyn chpn diu tra viên, giám sat viên, quãn trj viên khi Ca th& ton
gião truc tháng 4/2021;
- Tuyen truyn Tang diu tra: Tuy8n truyn v ni dung Tng diu tra
trong tháng 2/202 1 và cui thãng 5 dn 15/7/202 1
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II. PHAN CONG TRACH NHIEM
1. Xác dlnh dja bàn và 1p bang kê các doWn vj diu tra.
a) Kh6i doani, ng1up:
Can cir vào danh sách do T thung trrc Trung uo'ng, tinh gU'i, Ban chi dto
thj xà rà soát 1p danh sách d Tng diu tra kinh th näm 2021.
b) Do',i vj sy' ngJziçp, các 1,5i:
1) Thu thâp thông tin djnh danh v dan vj diu tra là các dan v sir nghip
cong 1p vO các Ca sâ SXKD thuc din Tng diu tra kinh t& BCD, t thumg trçrc
cp thi xà va các phung t chirc thrc hin cüng thOi dim vri cuc diu tra các ca
sO' hành chInh do Bô Nôi vu thuc hin.
2) Thu th.p thông tin djnh danh v dcm vj diu tra là các dcm vj six nghip
ngoài cOng lap, hip hi và các ca sO' SXKD trijc thuc các dan vj nay do BCD thj
xà và các phu'mg thirc hin.
3) BCD thj xã can cir vào danh sách BCD tinh giri các phuO'ng tp trung, rà
soát hoàn thành thông tin djnh danh v các dan vj sij nghip, hip hi, ca sO'
SXKD thuc các ca quan hành chInh, dan vj sij nghip g11i BCD thj xà (Chi cijc
Thng kê) dam bâo thO'i gian quy djnh.
c) Ci sO' SXKD cá the
Khi Ca th: Giao T thuO'ng trrc BCD thj xä, Chi ciic Thng kê thj xà
CCra Là dija vào ngun s 1iu diu tra toàn b nàm 2020 Ciic Thng kê Ngh An
gO'i, hu'âng dn các PhuO'ng rà soát b sung hoàn thin theo s thirc th hin cO
trong danh sách nn d tin hành 1p danh sách thirc t và cp nht trên trang tác
nghip tru'Oc ngày 10/6/2021. (Quy trinh thu thp thông tin v cc" sô' SXKD cá the
quy d,inh tQi Phi lzc 05).
d) Co' sO' ton giOo, tin ngu'ong
Thông tin v các ca sO' ton giáo, tin nguO'ng: do B Ni vv (Ban Ton giáo
ChInh phü) cung cp thông tin ban du; BCD thj xà, phuO'ng cp nht thông tin
djnh danh v cac ca sO' ton giáo, tin nguO'ng do UBND các cp quán 1, theo dOi.
Thông tin thirc th v các dan vj diu tra thuc kihi ton giáo hoàn thành
truO'c ngày 10/6/2021.
e) Danh sách cdc 7o'n vj c'thu tra mu
- Doanh nghip: T ThuO'ng trrc TW thijc hin chçn mu doanh nghip,
hcip tác xã và g1ri danh sách doanh nghip, hcip tác xä du'cc chQn mu cho BCD
cp tinh, huyn d tin hành diu tra doanh nghip giai dotn 2.
- Ca sO' SXKD cá th& T ThuO'ng trirc TDT tinh thixc hin chçn mu theo
huO'ng dn cUa BCD TW, sir dimg phn mm may tinh thng nht trên toàn quc.
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Thj x và các phung tin hành rà soát, thOi gian hoàn thành vic rà soát, chon mu
và danh sách Co sâ mu triióc ngày 15/6/2021.
2. Tuyn diing diu tra viên, giám sat viên và quãn trj h thông
- BCD và T thu?ng trijc giüp vic BCD thj xä chju trách nhim xây drng
k hoach thu'c hiên, phân cong nhim vii cii th cho các thành viên BCD và To
thuàng trijc chju trách nhirn phân quyn giãm sat, quàn 1 tài khoán truy cp,
c.p nht thông tin lien quan tOi TDT cüa mInh. Chju trách nhim don dc, trin
khai, chi dao vã kim tra, rà soát, h trçl nghip vii diu tra cho DTV, dng th?i
phän hi ngay khi có tinh hung phát sinh trong qua trInh trin khai dê kjp thO
giãi quyêt.
- Xác dinh s 1ucng diu tra viên phü hçip vào tInh hInh thirc t cüa dja
phu'o'ng. Ch9n hra diu tra viên Co nàng hrc, nhit tInh, thông thto dja bàn. DTV
phái duc ttp huk nghip viii d.y dü.
Do'i vol diu tra viên khdi doanh nghip, dcin vi su nghip, hip h5i: Diêu
tra viên phãi lien h vâi don vj d cung c.p tài khoãn dang nhp, mt khu và
hung dn ng1ii cung cp thông tin truy cp và trang thông tin din tir TDT và
khai thông tin theo phiu hOi din tCr, trên trang tác nghip:
https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn. Các quy djnh cii th cüa diu tra viên dä dugc
quy djnh ci th trong phuong an TDT tir trang 15 dn trang 16/PA TDT.
Di vOl dieu tra hç kinh doanh cá th, tOn giOo: Trijc tip dn các don vj diu
tra ducic phân Cong d phOng vn thu thp thông tin cUa co sà theo dung yêu cu.
Thirc hin dy dü các quy djnh di vi diu tra viên trong quy trInh thu
thtp thông tin và hoàn thành các cong vic có lien quan khác.
3. Tp hun BCD các cp, giám sat viên, quail tr h thng và diêu tra viên
Chi cic Thng kê tO chi.irc tp hu.n trijc tip cho giám sat viên cüa thj x,
diu tra viën.
- Tp huk nghip vii cho diu tra vien, giám sat viên phiu cá th& ton
giáo. Thai gian t.p huân: 1 ngày;
- Hung dn sir diing thi& bj di dng d thu thp thông tin trên phiu diêu
tra din tU cho diu tra viên và giám sat viên phiu cá th ton giáo. Th?yi gian tp
hun: 1 ngày.
4. Trin khai thu thp thông tin
Thu thp thông tin qua Web-form: Thu thp thông tin qua Web-form
duc áp diing chung cho cã hai giai don diu tra toàn bô va diu tra chçn mu.
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a) Khi doanh nghip, d0n vj sr nghip, hip hi: Trên Co s phuong an
quy djnh cüa BCD TDT Trung uung BCD Tang diu tra thj xâ tin hành trin
khai diu tra, cii th:
- BCD thj x: T chirc hurng dn diu tra thu thtp thông tin dôi vó'i các
doanh nghip, các don vj sir nghip, hip hi trên dja bàn (danh sách duc BCD
trung uong c.p nht trên Web-.forrm). Trong qua trInh diu tra thirc t, nu các
don vi chua cO trong danh sách d nghj b sung nh.m phán ánh dung thirc t&
tránh trUng, bO sot mt doanh nghip nào;
- Sau khi doanh nghip, don vj sr nghip, hip hi hoàn thành cung cp
thông tin, diu tra viên có trách nhim kim tra chat luçmg thông tin kê khai, xac
minh 1i thông tin do doanh nghip, don vj sir nghip, hip hi dã cung cp (nu
dtn) và tin hành hoàn thin bang hOi din ti:r;
- Bang hói din t1r ducic kim tra, lam sach, diu tra viên thrc hin ghi ma
san phAmldjch vt (theo ma ngành san phm VCPA 2018) do doanh nghip, chi
nhánh cüa doanh nghip, don vj si1 nghip, hip hOi da kê khai và xác nhn hoàn
thành bang hôi din tü trên h thng.
Trin khai thu thp thông tin do BCD Tong diu tra c.p tinh, thi xä huàng
dn trirc tip các don vj thirc hin kê khai thông tin. Thi gian 1/3/2021 dn
15/5/2021
b) Khi hành chInh: Ban Chi dto Tng diu tra hành chInh do B Ni vi
chU trI, chi dao các Sâ Nôi vu và Ban chi dao các cp trin khai, hurng dn các
ngành thu thp thông tin don vj hành chinh.
c) Khi cá th, ton giáo: BCD Tng diu tra thj xã huOng dn diu tra
viên thijc hin. Thii gian thu thp thông tin trong vông 20 ngày, tr ngày 01 dn
20/7/2021.
5. Nghim thu và bàn giao
a) Khi doanh nghip, don vj siy nghip
- Dicu Ira 4z1 co so doani, ng1iip, don vj sc ngIip: Thi gian thirc hin
diu tra tir ngày 01/3/2021 dn ngày 20/5/2021, do doanh nghip, chi nhánh phi
hap vó'i diu tra vien kê khai thông tin trên Trang thông tin din tU TDT.
Kiém Ira, lam sçzch thông tin trén bang I,ôi din tfr: Thai gian thirc hin tü
ngày 0 1/3/2021 dn ngày 25/7/202 1, do diu tra viên thirc hin.
Nglzim thu c/i/nh tI,á'c kIt qua Tang dhu Ira: Thai gian thirc hin tir
ngày 0 1/8/2021 dn ngày 15/8/202 1, gm các cong vic:
- Ban chi dto thj xã chju trách nhiem nghiem thu, sira 1i, tng hçp, báo
cáo qua trinh trin khai thirc hin các loai phiu diu tra khi doanh nghip, don
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vj six nghip cüa diu tra viên trén trang tác nghip TDT. Giri báo cáo giái trInh
v BCD tinh: Hoãn thành truâc ngày 15/8/2021;
- T Thixông trrc giüp vic BCD thj xâ trin khai kim tra, xir 1 s 1iu và
nghim thu k& qua diu tra cüa các phung trên h thng hotc trrc tip tti Chi
cic Thng kê: hoàn thành truic ngày 1/9/202 1.
b) Khi cá the và ton giáo
- Din thông tin thirc tá v các don vj diu tra thuOc khéi ton giáo hoàn
thành trijc ngày 15/6/2021;
- BCD thj xâ nghim thu kt qua Tng diu tra cüa BCD các phtr?ng và
diu tra viên: hoàn thành tru6c 15/8/202 1;
Ni dung nghim thu ducc thrc hin di vi timg 1oi phiu, mirc d d.y dü
các chi tiêu và chit 1ucng s 1iu cüa phiu. Các thành phn tham gia nghim thu
c1ng 1p và k biên bàn nghim thu và chju trách nhim v kt qua dà nghim thu.
6. Phãn cong chi do
a, BCD Tong diêu tra thi xä:
- BCD thj xã phân cong thirc hin diu tra, chi dao, giám sat BCD các
phuing nhm giüp các diu tra viên, don vj diu tra phi hçp hoàn thành nhim
vi dung k hoich dã d ra.
- Các thành viên BCD Tng diu tra thj xä can kiêm tra thung xuyên các
diu tra viên cüa minh phii trách, un nn kjp th?yi nhng sai sot, có bin pháp
khc phic ngay khi cO 1i xãy ra.
- T thiing trrc giüp vic BCD thj xà c.n cp nht hang ngày so 1iu cüa
các diu tra viên (thijc hin theo trang tác nghip d bi& Va chi dio).
b, BCD các phu'ôrng
- BCD các phu?ng phân cOng thirc hin diu tra, chi do, giám sat DTV
các khi nhm giüp các diu tra viên, don vj di&u tra phi hcxp hoàn thành nhim
vii dung k hoach dà d ra.
-BCD Tng diu tra phung cn kim tra thung xuyên các diu tra viên
cüa mInh ph trách, un nn kjp than nhüng sai sot, có bin pháp khtc phiic ngay
khicO1ixãyra.
- Sau khi diu tra xong BCD phuanng tng hçip s 1iu báo cáo nhanh cho
BCD thj x và kim tra bàn giao tài lieu diu tra cho thj xa dung k hoach.
7. Cong tác giám sat, kim tra, thanh tra
Nhm bâo dam cht Iu'çng cña cuc Tong diu tra, BCD thj xã xây dvng k
hoach va t chirc thrc hin vic giám sat, kim tra k& hgp thanh tra thuanng
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xuyên hoc dOt xut trong su& thai gian tp huk, thu thtp, thông tin.
NOi dung giám sat, kim tra, thanh tra gm: Giám sat, kim tra, thanh tra
vic thu thp thông tin cUa dan vj diu tra, s hrcng và cht hxcing thông tin do ca
s cung cap, cac thu tic hành chInh, kim tra thirc dja tai dja bàn,...
HInh thrc giám sat, kim tra, thanh tra: Kim tra chéo, cp trên giám sat,
kirn tra, thanh tra cp dirOi, kim tra thung xuyên và kim tra dOt xut, kim tra
trQng dim, ting kim tra truOc khi nghim thu. BCD cAp trên kim tra diên hinh
vic th chrc Va thirc hin diu tra di vài cAp duâi d phát hin va giái quy& tai
ch, kjp thai các vAn d phát sinh trong qua trInh diu tra.
NhAm bäo dam chAt lucrng cüa thông tin thu thp tai dja bàn truâc khi
nghim thu, BCD thj xä, các phuäng kim tra thông tin phiu diu tra din tU
trên phn mm. Cong tác kim tra phiu cüa cãc diu tra viên cn duçc thijc
hiên thtr?yng xuyên, không d dn nhiu ngày.
8. Tng hçrp nhanh tài 1iu Tng diu tra ('c4r kiln)
- Tai phurng: TruOc 15/8/2021
- Ti thj xà: TruOc ngày 10/9/202 1
9. KInh phi Tng diu tra:
Kinh phi Tng diu tra BCD thj xà së chi trã theo dung djnh mirc trong
Phirang an Tng diu tra. Vic quãn 1, sü diing và quyët toán kinh phi thirc hin
theo Thông tu s 109/TT-BTC ngày 30/6/2016 cüa BO Tài chinh và các van bàn
hung dn cüa BCD tinh.
M9i thông tin trong bàn k hotch nay cn trao di, b sung, xin lien h
Thu?mg trrc BCD TDT thj xà d giãi quyt./.
No'i n/san:
- BCD Tinh d (báo cáo);
- Các TV BCD, t !TIDT thj x;
- Lnh dao Chi cyc Thng ké;
- BCD các phu'Ong;
- Luu BCD, t 'IT, Chi
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