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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
V/v triển khai Tổng điều tra các cơ sở kinh tế,

hành chính, sự nghiệp năm 2007

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
187/2006/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 
trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Đây là cuộc Tổng điều tra lớn nhằm mục đích thu thập những thông tin cơ bản 
về số cơ sở kinh tế, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các 
cơ sở kinh tế, kết quả hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, sự phân bố các cơ sở 
kinh tế, phân bố lực lượng lao động theo ngành kinh tế, theo địa bàn, theo cấp hành 
chính để tính các chỉ tiêu thống kê làm mốc so sánh đánh giá kết quả thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010; tạo cơ sở đánh giá sự phát 
triển toàn diện của thành phố sau 10 năm chia tách, đồng thời làm căn cứ cho việc đề 
ra định hướng và các biện pháp thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XIX của Đảng bộ thành phố.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 187/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ là công việc có quy mô lớn, phức tạp và có ý nghĩa hết sức quan trọng cần phải 
được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, khẩn trương và đúng thời gian quy định. Để 
cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007 trên địa bàn thành 
phố đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành phố chủ 
trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Xây dựng kế hoạch triển khai trình UBND thành phố phê duyệt và chỉ đạo 
thực hiện cuộc Tổng điều tra theo quy định.

b. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp các quận, 
huyện kiểm tra chặt chẽ việc lập danh sách đơn vị điều tra; tuyển chọn đội ngũ điều 
tra viên, đội trưởng đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu phục vụ cuộc Tổng điều tra; tổ 
chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên, cung cấp đầy đủ các tài liệu hướng dẫn, các 
loại biểu mẫu dùng cho việc kê khai theo đúng quy định; thường xuyên tổng hợp tình 
hình và báo cáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thành 
phố về tiến độ điều tra tại địa phương.



c. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện trong việc tổ chức thực hiện, 
trực tiếp giải quyết các phát sinh trong quá trình điều tra và thực hiện chế độ báo cáo 
định kỳ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung 
ương.

2. Các cơ quan, Ban, ngành, quận, huyện, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã 
hội có kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện việc kê khai, thống kê tình hình hoạt 
động riêng của đơn vị mình và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc theo yêu cầu nội dung 
của cuộc điều tra.

3. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước, các hộ cá thể sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, văn phòng đại diện của các loại hình 
doanh nghiệp kể cả các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài trên địa 
bàn thành phố, toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng trong cuộc 
Tổng điều tra có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều 
tra.

Các đơn vị và cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự thật sẽ bị 
xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Ban Tôn giáo thành phố tổ chức vận động các cơ sở hoạt động tôn giáo, tín 
ngưỡng thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu của cuộc Tổng điều tra.

5. Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh- Truyền hình Đà Nẵng và các cơ quan thông 
tấn báo chí tuyên truyền rộng rãi cuộc Tổng điều tra nhằm góp phần thực hiện thành 
công Quyết định số 187/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 
chính, sự nghiệp thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc các Sở, Ban, 
ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm 
chỉnh thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo 
UBND thành phố (thông qua Cục Thống kê thành phố) để có chỉ đạo kịp thời./.
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