ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở
hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số
1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số
1096/QĐ-BNV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức
Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26 tháng
11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành
chính năm 2021; Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ
sở hành chính năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế (viết gọn là Tổng điều tra).
Đây là cuộc Tổng điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều
tra rộng, chuyên sâu, liên quan đến nhiều đối tượng. Để đảm bảo tổ chức thực hiện
thành công cuộc Tổng điều tra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục
Thống kê; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị
trấn; Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các
nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra trong phạm vi Sở, ban, ngành,
địa phương mình quản 1ý theo đúng nội dung Phương án, các qui trình ứng dụng
công nghệ thông tin trong Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch
triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.
2. Trường hợp có sự thay đổi nhân sự trong Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực
cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp xã, yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ
đạo, Tổ thường trực theo đúng nội dung Công văn số 4854/BCĐTW-TTT ngày 29
tháng 7 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về việc
hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính
năm 2021.
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3. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền
thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT), Trung tâm Truyền hình Việt
Nam tại thành phố Huế (VTV8), Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin Điện tử
tỉnh,… mở đợt tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của
cuộc Tổng điều tra để các cấp, các ngành, các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp, hiệp hội, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng thuộc đối tượng điều tra biết và thực hiện.
4. Cục Thống kê là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế
tỉnh, Sở Nội vụ là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính có trách
nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Trung
ương và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện
đồng bộ cuộc Tổng điều tra. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát,
thanh tra các nội dung công việc; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xử lý những
vấn đề phát sinh, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.
5. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng
tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong đợt Tổng điều tra; phát hiện và đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ trong đợt Tổng điều tra.
6. Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế;
Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
xã, phường, thị trấn; các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn
tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội
dung của Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ, nội dung Phương án Tổng điều tra và Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Tổng cục Thống kê (BCĐ TW);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp. Huế;
- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, Tp. Huế;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, TH.
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