
 
 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 662/KH-BCĐTW ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ 

đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về công tác tuyên truyền Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh xây dựng 

Kế hoạch tuyên truyền với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Cung cấp thông tin đến các tầng lớp nhân dân về đối tượng, thời điểm, 

hình thức, nội dung tiến hành cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021 (viết gọn là Tổng điều tra); 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. Yêu cầu 

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tiếp cận được 

các đối tượng, đơn vị điều tra, đảm bảo hiệu quả và thiết thực. 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, kịp thời, phù hợp với từng 

đối tượng, địa bàn và thời gian cụ thể. 

- Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền tại địa phương, Ban Chỉ đạo 

Tổng điều tra cấp huyện và cấp xã cần huy động sự tham gia tích cực của toàn hệ 

thống chính trị và quần chúng nhân dân. 

3. Thời gian thực hiện tuyên truyền 

- Đợt 1: từ tháng 02/2021 - 5/2021 tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; 

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

- Đợt 2: từ tháng 6/2021 - 7/2021 tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

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 03/9/2020 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 cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra. 

2. Tuyên truyền về đối tượng Tổng điều tra. 

3. Tuyên truyền về đơn vị Tổng điều tra. 

4. Tuyên truyền về thời điểm tiến hành Tổng điều tra. 

5. Tuyên truyền về hình thức thu thập thông tin. 

6. Tuyên truyền về kế hoạch tổ chức thực hiện Tổng điều tra. 

7. Tuyên truyền về nội dung của cuộc Tổng điều tra. 

8. Tuyên truyền về quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành và nhân dân trong quá trình thực hiện cuộc Tổng điều tra. 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí 

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn. 

- Sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở (cấp huyện, cấp xã, thôn/khu phố). 

2. Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Cục Thuế. 

- Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê: https://cucthongkelangson.gov.vn 

- Trang thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (trang tuyên truyền): 

http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn và http://consosukien.vn/trailer-tong-

dieu-tra-kinh-te-nam-2021.htm 

3. Băng rôn, khẩu hiệu; pa-nô, áp phích, logo: cấp huyện, cấp xã căn cứ 

tình hình thực tế, thực hiện tuyên truyền tại nơi công cộng (trụ sở cơ quan Nhà 

nước, Ban Chỉ đạo các cấp, bưu điện văn hóa xã, tuyến phố chính,...). 

4. Họp thôn, khu phố: đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thuộc 

phường, thị trấn. 

5. Hình thức khác: cổ động thông qua các đội tuyên truyền văn hoá lưu 

động và các hoạt động văn hoá thể thao. 

http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/
http://consosukien.vn/trailer-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021.htm
http://consosukien.vn/trailer-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2021.htm
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IV. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH 

1. Cấp tỉnh: tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí; Cổng 

thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử và Bảng điện tử (LED) của Cục 

Thống kê,... 

- Từ tháng 02/2021: đăng tải các bài viết về công tác chuẩn bị Tổng điều tra 

ở Trung ương và địa phương. 

- Từ tháng 02/2021 - 5/2021: tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; đơn vị 

sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở hành chính. Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện 

nêu trên, còn tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh. 

- Từ tháng 6/2021 - 7/2021: tuyên truyền về điều tra cơ sở kinh doanh cá thể; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.  

2. Cấp huyện, xã: 

a) Tuyên truyền trên sóng phát thanh  

- Đợt 1: Từ tháng 02/2021 - 5/2021: tuyên truyền về điều tra doanh nghiệp; 

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

- Đợt 2: Từ tháng 6/2021 - 7/2021: tuyên truyền về điều tra cơ sở sản xuất 

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

b) Từ tháng 02/2021 - 7/2021: tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân huyện, xã; khẩu hiệu, áp phích, pa-nô, băng rôn tại các điểm 

công cộng và trên các trục đường giao thông chính (mẫu logo, khẩu hiệu gửi 

kèm Kế hoạch này).  

c) Từ tháng 6/2021 - 7/2021: tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất kinh 

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

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh  

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê, Cục Thuế tỉnh. 

- Bảng điện tử (LED) của Cục Thống kê. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn để tuyên 

truyền kịp thời cho cuộc Tổng điều tra. 

- Gửi tập tin “Hỏi đáp Tổng điều tra” (file MP3) và tài liệu tuyên truyền cho 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện (gửi kèm Kế hoạch này). 

- In băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, logo, thẻ điều tra viên. 

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

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện  

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

tại địa phương; đồng thời gửi kế hoạch và báo cáo về Cục Thống kê.  
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- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Làm việc với cơ quan truyền thông địa phương để tuyên truyền kịp thời 

cho cuộc Tổng điều tra; phối hợp với cấp có thẩm quyền ở địa phương đề xuất 

hỗ trợ nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền. 

- Gửi tập tin “Hỏi đáp Tổng điều tra” (file MP3) và tài liệu tuyên truyền cho 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã.  

- Cấp huyện tiến hành treo khẩu hiệu, logo tuyên truyền tại nơi công cộng 

(trụ sở cơ quan Nhà nước, Ban Chỉ đạo cấp huyện, tuyến phố chính,...) 

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

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã  

- Tuyên truyền trên loa phát thanh của đài phát thanh cấp xã. 

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã (nếu có). 

- Cấp xã tiến hành treo khẩu hiệu, logo tuyên truyền tại nơi công cộng 

(trụ sở cơ quan Nhà nước, Ban Chỉ đạo cấp xã, bưu điện văn hóa xã, tuyến phố 

chính,...). 

- Chỉ đạo thôn, khu phố tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh cá thể nhằm hợp 

tác với điều tra viên cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời. 

- Phối hợp, hỗ trợ nguồn lực tham gia vào công tác tuyên truyền. 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc Tổng điều tra có quy mô và phạm 

vi rộng, đối tượng điều tra lớn, tính chất phức tạp. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra các cấp, các ngành tích cực tham gia đảm bảo đạt hiệu quả cao cuộc 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ TĐT TW (Tổng cục Thống kê); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, THNC (PT). 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lương Trọng Quỳnh 
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Mẫu logo, khẩu hiệu, thẻ điều tra viên trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

 

1. Mẫu Logo:  

 
2. Mẫu khẩu hiệu: 
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