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         UBND HUYỆN KỲ ANH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ                      Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

          Số: 02 /KH-BCĐ.TĐT                                   Kỳ Anh, ngày 15 tháng 3 năm 2017 

  

KÕ ho¹ch 

 Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 
 

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Quyết định số 

1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu 

tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Kế hoạch số 

45/KH-BCĐ.TĐT ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh 

về kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh; 

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế huyện Kỳ Anh xây dựng Kế hoạch Tổng 

điều tra trên địa bàn như sau: 

Tổng điều tra Kinh tế năm 2017 được tiến hành theo từng giai đoạn cụ thể 

như sau: 

 Giai đoạn 1. 

 - Đối với khối doanh nghiệp, hợp tác xã: Thời điểm thu thập thông tin ngày 

15/3/2017. 

 - Khối hành chính, sự nghiệp; Lập danh sách bảng kê các đơn vị hành chính, 

sự nghiệp: Thời điểm thu thập thông tin ngày 01/4/2017; 

 Giai đoạn 2. 

 Đối với khối cá thể và tôn giáo; Lập bảng kê danh sách cá thể và tôn giá: 

Thời điểm thu thập thông tin ngày 01/7/2017. 

 1. Tổ chức xác định, lập danh sách (bảng kê) các đơn vị điều tra 

 Là các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh 

tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, thỏa mãn cả ba điều kiện sau 

đây: 

- Có địa điểm cố định trên địa bàn huyện để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, 

điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế;  

- Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành 

hoạt động, có lao động chuyên nghiệp;  

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập 

quán kinh doanh. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 không bao gồm: Các hộ sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản (đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và 

thủy sản năm 2016); 

Lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra 

 a) Khối doanh nghiệp 
 Ban Chỉ đạo TĐT huyện thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp, kết quả 

rà soát danh sách doanh nghiệp được thống nhất giữa cơ quan đăng ký kinh doanh, 

cơ quan thuế và cơ quan thống kê theo tình trạng hoạt động;  

   Kết quả lập danh sách doanh nghiệp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện hoàn 

thành trước ngày 28/02/2017. 
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 b) Khối hành chính, sự nghiệp 

 Bước 1: Lập danh sách nền; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện dựa trên các 

nguồn dữ liệu sẵn có và thông tin cập nhật; 

 - Danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp tính đến thời điểm 

31/12/2016 do Kho bạc và Phòng Nội vụ huyện cung cấp; 

 - Danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp từ Kết quả Tổng điều tra cơ sở, 

kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012. 

   Bước 2: Lập danh sách thực tế 

   - Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã rà soát, lập bảng kê danh sách các đơn vị hành 

chính, sự nghiệp có đến 31/12/2016 trên địa bàn; gửi danh sách và dữ liệu đã nhập 

tin các đơn vị hành chính, sự nghiệp theo mẫu Biểu tổng hợp số lượng cơ sở hành 

chính, sự nghiệp phân theo xã, trước ngày 22/3/2017;  

  - Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện hoàn thành, gửi danh sách các đơn vị 

hành chính, sự nghiệp phân theo xã về Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh, trước ngày 

25/3/2017.  

 c) Khối cá thể 
 - Quy định địa bàn điều tra là xã.  

 - Thực hiện lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể theo hai loại:  

 Mẫu số 02-BK/TĐTKT-CT Bảng kê cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố 

định, thực hiện phiếu điều tra; 

  Mẫu số 02a-BK/TĐTKT-CT Bảng kê danh sách cơ sở SXKD cá thể không 

thực hiện phiếu điều tra. 

  - Thời gian lập danh sách. 

 + Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tổng hợp gửi ”Bảng kê cơ sở SXKD cá thể có 

địa điểm cố định sẽ thực hiện phiếu điều tra” và ”Bảng kê danh sách cơ sở SXKD 

cá thể không thực hiện phiếu điều tra”, trước ngày 25/5/2017; 

 + Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp gửi Bảng kê danh sách các cơ sở 

SXKD cá thể phân theo xã, trước ngày 05/6/2017; 

d) Khối tôn giáo 
- Ban Chỉ đạo TĐT xã, gửi danh sách và dữ liệu đã nhập tin các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng theo Biểu tổng hợp số lượng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, trước 

ngày 05/6/2017;  

  - Ban Chỉ đạo TĐT huyện, gửi danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

theo Biểu tổng hợp số lượng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng phân theo xã về Ban Chỉ 

đạo TĐT tỉnh, trước ngày 10/6/2017.  

e) Danh sách các đơn vị điều tra mẫu 
 - Các Doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo và các cơ sở hành chính, sự nghiệp điều tra mẫu: Ban Chỉ đạo huyện 

gửi Ban Chỉ đạo xã danh sách đơn vị mẫu để rà soát, cập nhật và gửi Ban Chỉ đạo 

huyện, trước ngày 10/4/2017; 

 - Các cơ sở SXKD cá thể: Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện chọn mẫu gửi 

danh sách về Ban Chỉ đạo TĐT xã, trước ngày 20/6/2017. 

 2. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên và tổ trưởng 
  - Số lượng điều tra viên: Chọn điều tra viên Lập danh sách đơn vị điều tra 

và thu thập thông tin phiếu điều tra. 

  - Số lượng tổ trưởng: Chỉ tuyển chọn tổ trưởng đối với phiếu điều tra khối 

cá thể, quy định một tổ trưởng phụ trách từ 5 - 7 điều tra viên. 
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 Ban Chỉ đạo TĐT xã dựa trên thực tế địa phương dự ước số lượng điều tra 

viên và tổ trưởng gửi về Ban Chỉ đạo TĐT huyện, trước ngày 15/3/2017.  

  - Giám sát viên: Giám sát viên là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực 

theo các cấp huyện và có khả năng truyền đạt, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ điều 

tra. 

  Giám sát viên có nhiệm vụ cùng tổ trưởng giám sát việc chấp hành, triển 

khai các qui định, qui trình, kế hoạch điều tra, giải thích hoặc phản ánh kịp thời 

những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai. Cùng với tổ trưởng trực tiếp 

kiểm tra mẫu một số phiếu của điều tra viên để rút kinh nghiệm.  

  Chịu sự điều hành của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp, theo 

dõi tiến độ điều tra, trực tiếp đi kiểm tra tại địa bàn, tham gia nghiệm thu, báo cáo 

tiến độ, tổng hợp nhanh, tổng kết tình hình thực hiện điều tra. 

  3. Tổ chức tập huấn các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, giám sát viên, điều 

tra viên và tổ trưởng  
 - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện phối hợp Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, 

tổ chức tập huấn nội dung phương án Tổng điều tra, hướng dẫn rà soát, lập bảng 

kê và nội dung phiếu điều tra khối cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng, các qui định về 

nhiệm vụ của điều tra viên cho tổ trưởng, điều tra viên và giám sát viên cấp 

huyện (Số lượng người tham dự theo qui định phương án điều tra).  

 - Thời gian: Khối Doanh nghiệp, hợp tác xã trong tháng 3/2017, khối 

Hành chính sự nghiệp, cá thể, tôn giáo trong tháng 4, 5/2017. 

  4. Công tác hoạt động tuyên truyền 
  - Hoạt động tuyên truyền tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội 

dung và kế hoạch cuộc Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng.  

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các ngành cần huy động tối đa các hình 

thức tuyên truyền như: các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh, truyền 

hình, loa truyền thanh, báo viết, báo điện tử, bản tin); cổ động (áp phích, khẩu hiệu, 

lô gô,...); tổ chức họp phổ biến ở cộng đồng (họp thôn, tổ dân phố, các đoàn thể quần 

chúng,…). Vận động các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên 

truyền sâu rộng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng 

cuộc Tổng điều tra. 

- Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền. 

- Tuyên truyền nội dung chung và chuyên đề về khối doanh nghiệp, hành 

chính, sự nghiệp trong tháng 3/2017. 

 - Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra khối cá thể, tôn giáo vào đầu tháng 

5 và đầu tháng 7/2017. 

 5. Công tác triển khai điều tra thu thập thông tin 
 - Đối với khối doanh nghiệp: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện triển khai 

điều tra các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn. Thời gian từ ngày 15/3 đến 

ngày 15/4/2017. 

 Tổng hợp báo cáo giải trình số lượng doanh nghiệp theo các nguyên nhân: số 

doanh nghiệp điều tra được, số còn hoạt động nhưng không thu được phiếu, số đã 

sát nhập, giải thể, chuyển đi không xác định…, gửi về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

tỉnh qua Tổ thường trực Tổng điều tra trước ngày 25/4/2017. 

 - Khối hành chính, sự nghiệp: Triển khai thu thập số liệu khối hành chính, sự 

nghiệp, từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/5/2017.  
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 - Khối cá thể và tôn giáo:  Triển khai thu thập số liệu cơ sở SXKD cá thể và 

tôn giáo, bắt đầu từ ngày 01/7/2017.  

 Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tổ chức buổi lễ ra quân thu thập thông tin 

Tổng điều tra tại trụ sở UBND xã, có băng cờ, khẩu hiệu và loa truyền thanh cổ 

động để phổ biến, quán triệt kế hoạch tại địa phương.  

 6. Công tác nghiệm thu phiếu điều tra và tổng hợp nhanh  

 - Tổ chức nghiệm thu phiếu ở các cấp, công tác nghiệm thu phiếu điều tra 

được thực hiện đối với số lượng từng loại phiếu, mức độ đầy đủ các chỉ tiêu và chất 

lượng số liệu phiếu điều tra.  

 - Tổng hợp nhanh: Kết quả Tổng điều tra được tổng hợp nhanh một số thông 

tin chủ yếu về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp do Ban Chỉ đạo Tổng điều 

tra Trung ương qui định. Thời gian tổng hợp nhanh ở mỗi cấp như sau:  

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã tổng hợp nhanh một số thông tin chủ yếu 

các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và gửi về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp 

huyện, trước ngày 02/8/2017; 

 - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện tổng hợp nhanh một số thông tin chủ 

yếu các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và gửi về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

tỉnh, trước ngày 20/8/2017; 

 7. Kế hoạch thực hiện 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì 

1. Công tác chuẩn bị   

- Thành lập Ban chỉ đạo TĐT, Tổ 

Thường trực giúp việc cấp huyện; Ban 

Chỉ đạo TĐT cấp xã 

Đã hoàn thành 

 tháng 12/2016 

 

UBND huyện, xã 

- Tổ chức rà soát danh sách doanh 

nghiệp, hợp tác xã 

Đã hoàn thành tháng 

02/2017 

BCĐ TĐT cấp 

huyện, cấp xã 

- Lập danh sách nền, rà soát danh sách 

lập bảng kê khối hành chính, sự nghiệp 

Tháng 3/2017 Ban Chỉ đạo  

TĐT các cấp 

- Rà soát, lập danh sách thực tế đơn vị 

điều tra khối cá thể, tôn giáo 
Tháng 4/2017 

Ban Chỉ đạo 

 TÐT các cấp 

- Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng 

khối cá thể 

 

Tháng 4/2017 

Ban Chỉ đạo 

 TÐT cấp huyện, 

cấp xã 

- Công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng 

điều tra 

Giữa tháng 3/2017 

Đầu tháng 7/2017 

Ban Chỉ đạo 

 TÐT các cấp 

- Tập huấn cho Ban chỉ đạo TĐT cấp xã, 

tổ trưởng, điều tra viên và giám sát viên 

cấp huyện 

 

Tháng 5/2017 

Ban Chỉ đạo 

 TÐT cấp huyện 

phối hợp Ban Chỉ 

đạo cấp xã 

2. Triển khai Tổng điều tra   

2.1 Triển khai thu thập số liệu 

   - Khối doanh nghiệp  

 

   - Khối hành chính, sự nghiệp 

   - Khối cá thể, tôn giáo 

 

Tháng 3-4/2017 

 

Tháng 4-5/2017 

Tháng 7/2017 

 

Tổ thường trực 

BCĐ TĐT huyện 

Ban Chỉ đạo  

TÐT các cấp 



 5 

Nội dung công việc Thời gian thực hiện Cơ quan chủ trì 

2.2 Kiểm tra, giám sát, thanh tra  

   - Khối doanh nghiệp, HCSN 

   - Khối cá thể, tôn giáo 

 

Tháng 4-5/2017 

Tháng 7/2017 

 

Ban Chỉ đạo 

 TÐT các cấp 

2.3 Nghiệm thu phiếu điều tra  

   - Khối doanh nghiệp, HCSN  

   - Khối cá thể, tôn giáo  

 

Tháng 4-5/2017 

Tháng 8/2017 

 

Ban Chỉ đạo  

TÐT các cấp 

2.4 Tổng hợp nhanh số liệu  

   - Cấp xã 

   - Cấp huyện 

 

Trước 02/8/2017 

Trước 25/5/2017 

 

Ban Chỉ đạo 

TÐT các cấp 

3. Xử lý, tổng hợp, công bố kết quả 

Tổng điều tra 

  

- Công bố kết quả tổng hợp nhanh Tháng 12/2017  

Ban Chỉ đạo  

TÐT cấp huyện 
- Xử lý, tổng hợp kết quả chính thức  Tháng 01-7/2018 

- Công bố các ấn phẩm, hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu Tổng điều tra. 

Quý III năm 2018 

 

8. Tổ chức thực hiện 

Trên cơ sở kế hoạch Tổng điều tra kinh tế, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã 

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai Tổng điều tra trên địa bàn; tổ chức, 

thực hiện đảm bảo phù hợp và thống nhất với kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo 

huyện. 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi 

rộng, rất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, thu thập số liệu trong 

thời gian ngắn. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các phòng, ban, ngành 

liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cần quán triệt, thực hiện đúng phương 

án, tiến hành tổ chức triển khai tốt các công việc của Tổng điều tra Kinh tế năm 

2017 trên địa bàn toàn huyện./. 
                         

Nơi nhận: 
- BCĐ TĐT tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;     

- Thành viên BCĐ TĐT huyện; 

- Thành viên TTT TĐT huyện; 

- BCĐ TĐT các xã; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB giấy và điện tử./. 

  

 

 

 

 

 

Ngô Đức Tiến 

 

 

 

 


