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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 499 /SKHĐT-ĐKKD Lạng Sơn, ngày  29 tháng 3 năm 2021 

V/v tham gia Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021 tỉnh Lạng Sơn  

 

Kính gửi:  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 27 tháng 02 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 3/9/2020 về việc 

ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, theo đó ngày 

26/01/2021 Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đã ban 

hành Kế hoạch số 05/KH-BCĐ để tổ chức thực hiện. 

 Mục đích của cuộc Tổng điều tra để đánh giá sự phát triển về số lượng, 

quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao 

động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp 

ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. 

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, 

chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án "Đổi mới quy trình biên soạn số 

liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" và 

các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Đồng thời, cập 

nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh 

phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể 

về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của 

ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. 

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/03/2021 đến 30/5/2021 sẽ tiến hành thu 

thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi 

nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hình thức thu 

thập thông tin qua phiếu Web-form và phiếu CAPI  trên Trang thông thông tin 

điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021. Điều tra viên có trách nhiệm cung cấp 

tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào hệ thống và hướng dẫn 

người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi điện tử (Web-form) trên 

Trang thông thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế 2021.   

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Hiệp doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp 

tác xã tỉnh, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh phối hợp tích cực tuyên 

truyền,  hưởng ứng  tham gia thực hiện cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực 
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qua phiếu Web-form và phiếu CAPI trên Trang thông thông tin điện tử của 

Tổng điều tra kinh tế 2021.  

Tham gia điều tra kinh tế năm 2021 là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền 

lợi của doanh nghiệp, HTX nhằm góp phần trong việc xây dựng kế hoạch, 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị và rất mong nhận được sự 

hợp tác của Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh  

và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội DNNVV; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Đăng tải trên trang Thông tin điện tử của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Phùng Thị Thanh Nga 
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