UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 349/SGDĐT-KHTC

Gia Lai, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v phối hợp thực hiện Tổng điều
tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính
năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm Ngoại ngữ tư thục;
- Các trung tâm giáo dục kỹ năng sống;
- Các cơ sở kinh doanh tư vấn du học.
Thực hiện Công văn số 228/UBND-KTTH ngày 22/02/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc triển khai Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính
trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 23/02/2021 của Ban
Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tỉnh Gia Lai về việc thực hiện
Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia
Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện như sau:
1. Đối tượng, nội dung Tổng điều tra
- Đối với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thực
hiện điều tra cơ sở hành chính theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai; đồng
thời chỉ đạo các trường học trực thuộc nghiêm túc thực hiện điều tra kinh tế theo
kế hoạch, đối tượng điều tra là đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN và GDTX các huyện
thực hiện điều tra kinh tế theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai, đối tượng
điều tra là đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đối với các trung tâm ngoại ngữ tư thục, trung tâm giáo dục kỹ năng
sống và các cơ sở kinh doanh tư vấn du học thực hiện điều tra kinh tế theo kế
hoạch Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai, đối tượng điều tra là doanh nghiệp (đơn vị sự
nghiệp ngoài công lập).
2. Thời gian thu thập thông tin Tổng điều tra
- Đơn vị hành chính: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021.
- Đơn vị sự nghiệp công lập: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/4/2021.
- Đơn vị là doanh nghiệp: Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021.
3. Phương pháp thu thập thông tin
- Đối với đơn vị hành chính: Được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng
nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến)

trên Trang thông tin điện tử của Điều tra cơ sở hành chính theo địa chỉ
cshc.moha.gov.vn (người cung cấp thông tin ở đơn vị điều tra là: Lãnh đạo cơ
quan, lãnh đạo văn phòng cơ quan; hoặc người được ủy quyền có thể trả lời đầy
đủ, chính xác thông tin các phiếu điều tra).
- Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: Thực hiện cung cấp thông tin
trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Điều tra viên
có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập vào
hệ thống và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi
điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra kinh tế năm
2021 (chi tiết có Công văn số 228/UBND-KTTH ngày 22/02/2021 của UBND
tỉnh, Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 23/02/2021của Ban Chỉ đạo tỉnh gửi kèm).
4. Triển khai thực hiện
Nhận được văn bản này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc thông tin về Sở Giáo
dục và Đào tạo (qua Phòng Kế hoạch Tài chính, đầu mối ông Lê Công Sự, điện
thoại 0905272438, email sulc.sgddt@gialai.gov.vn) để hỗ trợ, hướng dẫn./.

Nơi nhận:
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- Như trên;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM, NV Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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