UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA
KINH TẾ NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021
Số: 92 /KH-BCĐT
KẾ HOẠCH
Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn
tỉnh Bình Dương
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định 1344/QĐBKHĐT ngày 03/9/2020 về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm
2021; Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về việc thành lập Ban chỉ
đạo và tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
tỉnh Bình Dương;
Thực hiện công văn số 63/TCTK-TTDL ngày 18/01/2021 của Cục Thu thập
dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê về việc xây dựng kế hoạch tập
huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều
tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch tập huấn Tổng
điều tra trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Mục đích, đối tượng tập huấn
1.1. Mục đích
Trang bị cho các thành viên Tổ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp
tỉnh, cấp huyện; giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện; giảng viên cấp huyện và điều
tra viên nắm vững kiến thức nghiệp vụ, quy trình để tổ chức, chỉ đạo thực hiện
cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (sau đây viết gọn là Tổng điều tra) trên địa
bàn theo đúng phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Trung ương.
1.2. Đối tượng
Thành viên Tổ thường trực cấp tỉnh giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp
huyện; giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện; giảng viên cấp huyện và điều tra viên.
II. Thời gian và thành phần tập huấn
2.1. Cấp tỉnh
+ Giai đoạn 1: Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp,
hiệp hội.
Số lớp tập huấn: 01 lớp, thời gian tập huấn 02 ngày (trong tháng 02/2021).
Thành phần: Thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh và
giảng viên cấp huyện.
+ Giai đoạn 2: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo,
tín ngưỡng.
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Số lớp tập huấn: 01 lớp, thời gian tập huấn 02 ngày (trong tháng 5/2021).
Thành phần: Thành viên Tổ Thường trực cấp tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh và
giảng viên cấp huyện.
2.2. Cấp huyện
+ Giai đoạn 1: Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp,
hiệp hội.
Số lớp tập huấn: 01 lớp, thời gian tập huấn 01 ngày (trong tháng 02/2021).
Thành phần: Giám sát viên cấp huyện và điều tra viên.
+ Giai đoạn 2: Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo,
tín ngưỡng.
Số lớp tập huấn: 01 lớp, thời gian tập huấn 01 ngày (trong tháng 5/2021).
Thành phần: Giám sát viên cấp huyện và điều tra viên.
III. Nội dung tập huấn
Các nội dung chính được tập huấn bao gồm: Phương án Tổng điều tra và
những điểm mới của Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quy trình thu thập thông tin,
quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; Phần mềm thu thập thông
tin doanh nghiệp; Giải thích nội dung và cách ghi các loại phiếu; Quy trình, nội
dung; phương pháp và phần mềm thu thập thông tin các loại phiếu; Thực hành ghi
phiếu; Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát Tổng điều tra; Giới thiệu trang
WEB điều hành tác nghiệp.
3.1. Cấp tỉnh tập huấn cho cấp huyện
- Tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng thiết bị và phầm mềm.
- Công tác phân cấp, kiểm tra, giám sát cho giám sát viên cấp tỉnh và giảng
viên cấp huyện.
3.2. Cấp huyện tập huấn cho cấp xã
- Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, giám sát viên phiếu điều tra
cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
- Hướng dẫn sử dụng thiết bị thông minh để thu thập thông tin trên phiếu
điều tra điện tử cho giám sát viên và điều tra viên.
IV. Công tác giám sát tập huấn
Giám sát viên cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát các lớp tập huấn Tổng
điều tra đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định.
Giám sát viên cấp tỉnh trao đổi các vấn đề phát sinh trong quá trình tập huấn
và kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh (qua Tổ thường trực giúp việc
Ban chỉ đạo tỉnh) để thống nhất chỉ đạo và thực hiện.
VI. Tổ chức thực hiện
- Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh chịu trách
nhiệm chỉ đạo chung.
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- Tổ thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng kế hoạch,
chương trình, nội dung, tài liệu tập huấn cấp tỉnh; lập kế hoạch phân công giám sát
các lớp tập huấn cấp huyện, phân công hỗ trợ giảng viên cấp huyện (đối với những
huyện đề nghị hỗ trợ giảng viên).
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện xây dựng kế hoạch tập huấn cấp
huyện và tổ chức thực hiện tập huấn cho cấp xã và điều tra viên trên địa bàn
huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đúng kế hoạch chung của tỉnh.
- Kinh phí tập huấn thực hiện theo đúng hướng dẫn và định mức kinh phí
Tổng điều tra.
Trên đây là kế hoạch tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn
tỉnh Bình Dương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính
năm 2021 tỉnh Bình Dương báo cáo Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ
thông tin thống kê./.

Nơi nhận:
- Cục Thu thập dữ liệu và
Ứng dụng CN thông tin thống kê;
- Đ/c Nguyễn Thanh Trúc,
PCT UBND Tỉnh-Trưởng ban
chỉ đạo TĐTKT và ĐT cơ sở
hành chính năm 2021 tỉnh
Bình Dương (để b/c);
- Lưu: VT, TTT, VP BCĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Ngô Văn Mít
CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

