
 

 
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

BCĐ TĐT KINH TẾ NĂM 2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BCĐ-CV    Lâm Đồng, ngày         tháng 03 năm 2021 

         V/v  thực hiện Tổng điều tra      

                 kinh tế năm 2021 

Kính gửi:    Các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Căn cứ Luật Thống kê, ngày 23 tháng 11 năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thống kê; 

- Căn cứ Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 

43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và  

và Phương án Tổng điều tra kinh tế của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước. Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông 

tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 

phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, nhằm tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia cho các cấp, các ngành, các địa phương.  

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lâm Đồng đề nghị Lãnh đạo các đơn 

vị sự nghiệp (công lập và ngoài công lập), các đơn vị hiệp hội phân công kế toán và các bộ 

phận liên quan cung cấp thông tin theo yêu cầu của phiếu điều tra bao gồm các thông tin: Tên 

đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, thông tin người đứng đầu đơn vị, loại đơn vị, loại hình tổ chức, 

thông tin về lao động, tài sản, thông tin hoạt động của đơn vị, ứng dụng công nghệ,… 

Các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thực hiện cung cấp thông tin theo hình thức kê khai trực 

tuyến bằng web-form: 

Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo đường 

dẫn sau:   https://hcsn2021.gso.gov.vn. thực hiện điền thông tin đầy đủ phiếu điều tra theo 

quy định. 

(Có phụ lục: hướng dẫn Quy trình thu thập thông tin gửi kèm).  

Ghi chú: - Đơn vị xem hướng dẫn sử dụng tại hộp thư Hệ thống/hướng dẫn sử dụng ở 

trong webfrom;.   

                               - Tham khảo video hướng dẫn quy trình thu thập thông tin khối sự nghiệp, 

hiệp hội tại địa chỉ  theo đường dẫn tinyurl.com/36u55w23.   

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh những vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Thu 

thập Thông tin thống kê - Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng (số điện thoại 02633.825016) hoặc Chi 

cục Thống kê cấp huyện nơi đơn vị đóng trụ sở để kịp thời giải quyết.   

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- BCĐ Trung ương- Tổng cục Thống kê (b/c); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Thành viên Tổ TT giúp việc BCĐ tỉnh; 

- BCĐ và Tổ TT cấp huyện; 

- Lưu: Tổ TT, VT, CTK. 

       KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

      Q. CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

   Nguyễn Công Thạnh 
 

https://hcsn2021.gso.gov.vn/
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