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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:

/CT-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc
' Thành phố Hồ Chí Mình, ngày 45 tháng (ứ năm 2017

CHỈ THỊ

về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017
trên địâ bàn thành phố

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, ủy ban nhân
dân thành phố đã ban hành Quyết định số 5733/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10
năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều
tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc Tổng điều tra lần này được triển khai nhằm mục đích thu thập thông
tin của các cơ sở kinh tế, đom vị hành chính sự nghiệp về số lượng và trình độ
lực lượng lao động; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng
công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các cơ sở, lực lượng ỉao động
theo từng ngành, theo địa bàn, theo cấp hành chính; xây dựng cơ sở dữ liệu
thông kê quan trọng phục vụ cho việc tính toán Tông sản phâm trên địa bàn thành
phô (GRDP) năm 2016 và đánh giá tình hình phát triên của doanh nghiệp, cơ sở
hành chính sự nghiệp trong những năm qua. Kết quả của Tổng điều tra kinh tế
năm 2017 là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyêt Đại hội Đảng các câp, là hệ thông dữ liệu cơ bản cho các
cuộc điêu tra chọn mâu hàng năm của các bộ ngành, địa phương đông thời là
nên tảng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điêu hành của thành phố.
Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, có tính chất phức tạp, phạm vi điều tra
rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng, đặc biệt càng phức tạp đối với thành phố
lớn như Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng cơ sở kinh tế chiếm hơn 30% số
lượng của cả nước. Để cuộc Tổng điều tra tại Thành phố đạt kết quả tốt, đảm
bảo chất lượng số liệu điều tra, hoàn thành đúng kế hoạch theo quy định, ủy ban
nhân dân thành phố chỉ đạo:
1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các cấp khẩn trương xây
dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hành tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn được phân
công.
2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố và các địa phương chủ trì phối
hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài
Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, các cơ quan báo chí
của Thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương,
kế hoạch Tổng điều tra bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trên
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phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, truyền thanh), trên mạng
Intemet, sử dụng logo, áp phích cô động v.v... tạo điêu kiện cho các cơ sở kinh
tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng
điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo yêu cầu.
3ề Thủ trưởng các sở, ban, ngành sau có trách nhiệm cung cấp cho Cục
Thống kê (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) danh sách các đơn vị trực thuộc
ngành đang quản lý để lập danh sách điều tra chính xác và đầy đủ nhất:
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và Cục Thuế cung cấp danh
sách các doanh nghiệp do cơ quan mình quản lý.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục và đào
tạo.
c) Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở y tế.
d) Sở Nội vụ cung cấp danh sách các Hiệp hội và Hội nghề nghiệp.
đ) Kho bạc Nhà nước cung cấp danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp
hưởng lương từ ngân sách.
e) Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) thàrih phố cung cấp danh sách các cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng.
4. Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, các
công ty trách nhiệm hữu hạn và cổ phần có vốn nhà nước, các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài; công ty cổ phần, công ty trách Iihiệm hữu hạn, hợp tác
xã, doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà
nước; các đơn vị hành chính sự nghiệp có trách nhiệm cử người tham dự tập
huấn, ghi phiếu và kê khai phiếu điều tra đầy đủ, chính xác, gửi đúng thời gian
quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra.
5. Cục Thống kê là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra có trách
nhiệm tổ chức thực hiện điều tra theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Trung
ương và Ke hoạch của thành phố; đôn đốc các sở - ngành, quận - huyện, các
doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác Tổng điều tra trên địa
bàn thành phố; thường xuyên báo cáo tình hình, đề xuất ủy ban nhân dân thành
phố xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Tổng điều
tra.
6. Sở Tài chính tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố về kinh phí
Tổng điều tra, thẩm định, đề xuất kinh phí cho các công việc phát sinh phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố; giải quyết kinh phí kịp thời đế phục
vụ cho cuộc Tống điều tra được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả.
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế
các cấp, Giám đốc các sở - ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện,

phường - xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo sâu sát, thực
hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm đảm bảo cho cuộc Tổng điều tra đạt kết quả
tốt.
'
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TW;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực ủy ban nhân dân thành phố;
- ủy ban Mặt ừận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH; VP HĐND.TP;
-Sở - ngành thành phố;
- ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Ban Chi đạo Tổng điều tra các cấp;
- VPUB: CPVP; Cac ỹhòng cv, TH;
- Trung tâm Công bậố;
- Báo, Đài thành phố;
- Lưu: VT, (THT
-K)JUO
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