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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN PHÚ NHUẬN

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2012/CT-UBND

Phú Nhuận, ngày 05 tháng 4 năm 2012

CHỈ THỊ
Về tổ chức Tổng ñiều tra cơ sở kinh tế, hành chính,
sự nghiệp năm 2012 trên ñịa quận Phú Nhuận

Thực hiện Quyết ñịnh số 1271/Qð-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng ñiều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
năm 2012, Ủy ban nhân dân quận ñã ban hành Quyết ñịnh số 132/Qð-UBND ngày
17 tháng 02 năm 2012 về thành lập Ban chỉ ñạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ
ñạo Tổng ñiều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 quận Phú Nhuận
Cuộc Tổng ñiều tra lần này ñược triển khai nhằm mục ñích thu thập thông tin
của các cơ sở kinh tế, ñơn vị hành chính sự nghiệp về số lượng, trình ñộ lực lượng lao
ñộng, kết quả hoạt ñộng sản xuất - kinh doanh; mức ñộ ứng dụng công nghệ thông
tin; sự phân bố các cơ sở kinh tế, lực lượng lao ñộng theo từng ngành, theo ñịa bàn,
theo cấp hành chính là một trong những cơ sở quan trọng ñể ñánh giá tình hình phát
triển của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và cơ sở hành chính sự nghiệp trên
ñịa bàn quận trong những năm qua, làm căn cứ ñánh giá kết quả thực hiện các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết ðại hội ðảng các cấp, là hệ thống dữ
liệu cơ bản cho các cuộc ñiều tra chọn mẫu hàng năm thời kỳ 2013 - 2017 của các bộ
ngành, ñịa phương, ñồng thời là nền tảng thông tin phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều
hành của quận.
ðây là cuộc ñiều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi ñiều tra rộng, có
liên quan ñến nhiều ñối tượng, thời gian thu thập thông tin rất ngắn. ðể cuộc Tổng
ñiều tra trên ñịa bàn quận ñạt kết quả tốt, ñảm bảo chất lượng số liệu ñiều tra, hoàn
thành ñúng kế hoạch theo quy ñịnh, Ủy ban nhân dân quận chỉ ñạo:
1. Ban Chỉ ñạo Tổng ñiều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
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quận, phường khẩn trương xây dựng kế hoạch, chỉ ñạo, ñiều hành tốt cuộc tổng ñiều
tra trên ñịa bàn ñược phân công.
2. Ban Chỉ ñạo Tổng ñiều tra quận chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa và Thông
tin, Trung tâm Văn hóa, Bản tin Phú Nhuận và BCð các phường tổ chức thực hiện
thật tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch Tổng ñiều tra bằng
nhiều hình thức ña dạng nhằm tạo ñiều kiện cho các cơ sở kinh tế, hành chính, sự
nghiệp hiểu rõ mục ñích, ý nghĩa ñể phối hợp với lực lượng ñiều tra viên kê khai
ñúng, ñầy ñủ các nội dung ñiều tra theo yêu cầu.
3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị sau có trách nhiệm cung cấp cho Chi cục
Thống kê (cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo quận) danh sách các ñơn vị thuộc ngành
ñang quản lý ñể lập danh sách ñiều tra ñược chính xác và ñầy ñủ nhất:
a) Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế cung cấp danh sách các doanh nghiệp và cơ sở
sản xuất kinh doanh cá thể.
b) Phòng Giáo dục và ðào tạo cung cấp danh sách các cơ sở giáo dục và ñào
tạo.
c) Phòng Y tế cung cấp danh sách các cơ sở y tế.
d) Phòng Nội vụ và UB Mặt trận Tổ quốc quận cung cấp danh sách các hiệp hội,
hội nghề nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
ñ) Kho bạc Nhà nước cung cấp danh sách các ñơn vị hành chính, sự nghiệp
hưởng lương từ ngân sách.
4. Giám ñốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã,
doanh nghiệp tư nhân và cơ sở kinh tế thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước; các
ñơn vị hành chính, sự nghiệp có trách nhiệm cử người tham dự tập huấn, ghi phiếu và
kê khai phiếu ñiều tra một cách chính xác, gửi ñúng thời gian quy ñịnh theo hướng
dẫn của Ban Chỉ ñạo Tổng ñiều tra.
5. Chi Cục Thống kê là cơ quan Thường trực Ban Chỉ ñạo Tổng ñiều tra, có
trách nhiệm tổ chức thực hiện ñiều tra theo ñúng phương án của Ban Chỉ ñạo Thành
phố; xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân sự, tổ chức tập huấn, bố trí phân công; tổ chức
kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổng ñiều tra, ñôn ñốc các phường, các doanh
nghiệp, các cơ quan, ñơn vị thực hiện tốt công tác Tổng ñiều tra trên ñịa bàn quận;
thường xuyên báo cáo tình hình, ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xử lý kịp thời những
vấn ñề phản ánh trong quá trình thực hiện Tổng ñiều tra. Kết thúc ñợt Tổng ñiều tra
phải tổ chức tổng kết, tổng hợp và báo cáo kết quả Tổng ñiều tra cho UBND quận.
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6. Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân
quận về kinh phí Tổng ñiều tra, thẩm ñịnh, ñề xuất kinh phí cho các công việc phát
sinh phục vụ công tác chỉ ñạo, ñiều hành của quận, giải quyết kinh phí kịp thời ñể
phục vụ cho cuộc Tổng ñiều tra ñược tiến hành thuận lợi, có hiệu quả.
Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Ban Chỉ ñạo Tổng ñiều tra các cơ sở kinh tế,
hành chính, sự nghiệp các cấp, Thủ trưởng các ñơn vị; Chủ tịch ủy ban nhân dân các
phường phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể, chỉ ñạo sâu sát, thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị này nhằm ñảm bảo cho cuộc Tổng ñiều tra ñạt kết quả tốt.
Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kháng

