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Số:        /UBND-VP 

Về việc tuyên truyền Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra 

cơ sở hành chính năm 2021 

trên địa bàn phường 

 

 

Bồng Sơn, ngày              tháng 6 năm 2021 

 

    Kính gửi: 

       - Các ban, ngành, các hội đoàn thể phường; 

      - Đài truyền thanh phường; 

      - Trưởng 11 khu phố. 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 19/02/2021 của Ban chỉ đạo Tổng 

điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Bình Định về công tác tuyên truyền Tổng 

điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Định. 

   Để cung cấp thông tin đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường biết, 

hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, đối tượng, đơn vị, 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; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn đề nghị các ban, ngành, hội đoàn 

thể phường và trưởng 11 khu phố phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

  - Tuyên truyền 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 1334/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 

26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 (có văn bản kèm theo Công văn này). 

  - Đề nghị Đài truyền thanh phường tuyên truyền các văn bản nêu trên và nội 

dung tài liệu hỏi, đáp về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (có file MP3 kèm theo) . 

  - Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; các hội đoàn thể phường 

và trưởng 11 khu phố phối hợp tuyên truyền các nội dung liên quan đến cuộc Tổng 

điều tra kinh tế năm 2021 đến từng hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn 

phường thông qua các cuộc họp khu dân cư để Nhân dân, các cơ sở kinh doanh cá thể  

trên địa bàn phường hợp tác với điều tra viên cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, 

kịp thời, chính xác. 

  - Đề nghị trưởng 11 khu phố quan tâm, tạo điều kiện để điều tra viên thực hiện 

nhiệm vụ điều tra trên địa bàn khu phố mình quản lý; phối hợp hướng dẫn điều tra 

viên đến các cơ sở kinh doanh cá thể cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác. 

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc Tổng điều 

tra có quy mô, phạm vi rộng, đối tượng điều tra lớn, tính chất phức tạp. Đề nghị các 
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ban, ngành liên quan và trưởng các khu phố phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo hoàn 

thành cuộc Tổng điều tra trên địa bàn phường./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên ; 

- Lưu: VT. 
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