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Kính gửi:    Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, tổ chức hiệp hội 

                                   trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1344/QĐ-

BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban 

hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 29/01/2021 của Ban chỉ đạo 

Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Hà Nam, yêu cầu các đơn vị sự nghiệp, tổ chức hiệp 

hội trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1) Hợp tác chặt chẽ với cơ quan Cục Thống kê tỉnh, để cung cấp thông tin 

theo quy trình 4 bước, cụ thể như sau: 

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống trên mạng Internet, cung cấp thông tin 

theo bảng hỏi điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra 

(thông tin tài khoản và mật khẩu do Điều tra viên cung cấp theo quy định).  

- Bước 2: Đăng nhập vào trang thông tin điện tử của TĐT kinh tế năm 

2021 theo địa chỉ: https://hcsn2021.gso.gov.vn, sau đó nhập tài khoản, mật 

khẩu đã được cấp ở Bước 1 để tiến hành cung cấp thông tin theo các mẫu 

phiếu quy định (thời gian thực hiện Bước 2 bắt đầu từ ngày 01/03/2021 

đến ngày 20/4/2021). 

- Bước 3: Điều tra viên, giám sát viên các cấp tiến hành kiểm tra logic và 

thông báo những lỗi logic cho người cung cấp thông tin của đơn vị để kiểm tra, rà 

soát và cập nhật, bổ sung, hoàn thiện. 

- Bước 4: Điều tra viên duyệt phiếu điều tra trên Trang thông tin điện tử 

Tổng điều tra. 

2) Các văn bản, tài liệu có liên quan đến cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 

2021 được đăng tải trên Website Cục Thống kê Hà Nam: 

http://hanam.gso.gov.vn (trong mục thông báo “Tài liệu tập huấn Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021”).  

3) Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

các đơn vị liên hệ với Ban Chỉ đạo các cấp theo địa chỉ sau: 

 

https://hcsn2021.gso.gov.vn/
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STT Tên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Số điện thoại Địa chỉ email 

1 Ban Chỉ đạo TĐTKT tỉnh Hà Nam 02263856391 ttdlhanam@gso.gov.vn 

2 BCĐ TĐT Thành phố Phủ Lý 0977883579 phuly@gso.gov.vn 

3 BCĐ TĐT Thị xã Duy Tiên 02263830106 duytien@gso.gov.vn 

4 BCĐ TĐT huyện Kim Bảng 0983691173 kimthanhhna@gso.gov.vn 

5 BCĐ TĐT huyện Thanh Liêm 0915361956 kimthanhhna@gso.gov.vn 

6 BCĐ TĐT huyện Bình Lục 02263860072 binhluc@gso.gov.vn 

7 BCĐ TĐT huyện Lý Nhân 02263870026 lynhan@gso.gov.vn 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo đến các đơn vị sự nghiệp, hiệp 

hội trên địa bàn tỉnh biết và nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ TW (để b/c); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- Tổ TT BCĐ tỉnh; 

- BCĐ cấp huyện; 

- Giám sát viên cấp tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

  

 

 

 

 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

Vũ Đại Dương 
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