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Số: 03/BCĐ-TTT Nam Định, ngày 11 tháng 9 năm 2020 

V/v hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở 

hành chính năm 2021 

 

 
 

                 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện và thành phố Nam Định 
 

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

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và 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; Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29/7/2020 

của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương 2021 về việc hướng dẫn công 

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

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

2021 của tỉnh hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thành 

phố và xã, phường, thị trấn như sau: 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

 1.1. Ở huyện, thành phố 

- Trưởng ban: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. 

- Phó Trưởng ban thường trực: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê. 

- Phó Trưởng ban: Trưởng phòng Nội vụ. 

Uỷ viên: Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) các cơ quan:  Tài chính - Kế 

hoạch, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục, Văn hóa thông tin, 

Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao, Phó 

Chi cục trưởng Chi cục Thống kê. 

Đối với các Chi cục Thống kê cấp huyện sẽ sáp nhập trong 

năm 2020 - 2021 theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì việc thành lập 

Ban Chỉ đạo cấp huyện như sau: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND huyện làm 

Trưởng ban; Lãnh đạo Chi cục Thống kê sáp nhập làm Phó Trưởng ban thường 

trực; Trưởng phòng Nội vụ làm Phó trưởng ban (mỗi huyện thành lập 01 Ban 

Chỉ đạo riêng). Chi cục Thống kê sáp nhập trong năm 2020 gồm Chi cục Thống 

kê huyện Mỹ Lộc và Chi cục Thống kê huyện Vụ Bản. 

Thành lập Tổ Thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo huyện, thành phố; 

thành viên là công chức Chi cục Thống kê và các ngành có thành viên trong  

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra. Tổ trưởng là Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục 

trưởng Chi cục Thống kê; Phó Trưởng phòng Nội vụ làm Tổ phó. 



 1.2. Ở xã, phường, thị trấn 

- Trưởng ban: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân. 

- Uỷ viên: Gồm công chức Thống kê và Văn hóa xã hội, trong đó công 

chức Thống kê làm Ủy viên thường trực. 

Cấp xã không thành lập Tổ Thường trực giúp việc. Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra cấp xã trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban 

Chỉ đạo cấp huyện. 

2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và 

hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Chịu trách nhiệm về sự thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn 

địa phương mình; 

- Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp trên những vấn đề mới 

phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện được sử dụng con dấu của Chi 

cục Thống kê trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện giao dịch phát sinh trong 

quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra; 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã được sử dụng con dấu của Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện giao dịch 

phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra; 

- Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ Tổng điều tra. 

3. Thời gian thành lập 

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc các huyện, thành 

phố và báo cáo danh sách về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh (qua Cục Thống kê 

tỉnh) trước ngày 10/10/2020. 

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện, thành phố hướng dẫn cấp xã thành 

lập Ban Chỉ đạo và hoàn thành trước ngày 30/10/2020. Các huyện, thành phố 

tổng hợp số lượng Ban Chỉ đạo cấp xã theo mẫu gửi kèm báo cáo về Ban Chỉ 

đạo tỉnh trước ngày 10/11/2020. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo TĐT TW;                        Để 

- Đ/c Trần Lê Đoài, PCT UBND tỉnh;   báo cáo 

- Các đ/c thành viên BCĐ tỉnh; 

- Lãnh đạo Cục Thống kê; 

- Các đơn vị thuộc Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, VPBCĐ. 
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TRƯỞNG BAN 

STT Xã, phường, thị trấn
Tổng số 

(người)

UBND HUYỆN…………

BAN CHỈ ĐẠO TĐT KINH TẾ

Số lượng

Trong đó

Số lượng

Chia ra

BÁO CÁO

Tổng hợp số lượng thành viên Ban Chỉ đạo

Tổng điều tra kinh tế năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trưởng ban Thành viên

Tổng số xã, 

phường có BCĐ 

(xã)

 (Ký, ghi rõ họ tên)

……….., ngày   tháng   năm 2020

           (Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
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