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TỜ TRÌNH 

Về việc tổ chức Khảo sát tính thu nhập bình quân đầu người  

phân theo cấp huyện  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Ngày 18/3/2020, Cục Thống kê tỉnh đã ban hành công văn số 84/CTK-TKTH, 

về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cấp xã và cấp huyện hằng năm 

và 5 năm giai đoạn 2021-2025 để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng tiêu 

chí thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới thực hiện giai đoạn 2021-

2025 để công bố “Thu nhập dân cư bình quân đầu người” hằng năm cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã và cấp huyện. Ngày 02/4/2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có 

công văn số 1268 /VP-TH về việc sử dụng tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về 

nông thôn mới thực hiện cho giai đoạn 2021-2025, đồng ý chủ trương sử dụng tiêu 

chí “thu nhập” trong Bộ Quốc gia về nông thôn mới thực hiẹn cho giai đoạn 2021-

2025 để đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cấp huyện, cấp xã hằng năm và 

5 năm giai đoạn 2021-2025 như đề xuất của Cục Thống kê. 

Tuy nhiên, sau khi Cục Thống kê tỉnh làm việc với Tổng cục Thống kê về 

việc thu thập, tính toán và công bố “Thu nhập dân cư bình quân đầu người/năm” đối 

với cấp huyện và cấp xã. Tổng cục Thống kê khuyến nghị Cục Thống kê tỉnh Lạng 

Sơn mở rộng mẫu của cuộc “Khảo sát mức sống dân cư” theo Phương án của Tổng 

cục Thống kê để tổng hợp dữ liệu chung từ cỡ mẫu do Tổng cục Thống kê phân bổ và 

cỡ mẫu do Cục Thống kê tỉnh chọn, nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực của 

số liệu vì theo Phương án Khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 2161/QĐ-TCTK ngày 18/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê) thì quy mô mẫu khảo sát mức sống của các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chỉ đáp ứng suy rộng được cho cấp tỉnh, không đủ cơ sở tính cho cấp 

huyện (đối với tỉnh Lạng Sơn quy mô mẫu được thực hiện là 36 địa bàn tại 36 xã, 

phường, thị trấn; tương ứng 540 hộ). 

Để có cơ sở đánh giá thực trạng đời sống của dân cư của các huyện, thành 

phố trên địa bàn tỉnh. Cục Thống kê tỉnh đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương giao cho 

Cục Thống kê xây dựng phương án Khảo sát thông tin để đánh giá thực trạng đời 

sống của dân cư của các huyện, thành phố, cụ thể như sau: 

1. Mở rộng quy mô mẫu khảo sát để kết quả đảm bảo cho việc tính toán suy 

rộng chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đối với các huyện/thành phố. Chọn mẫu 
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trên 100% số xã, phường, thị trấn để  khảo sát; mỗi xã, phường, thị trấn chọn một địa 

bàn; mỗi địa bàn chọn mẫu ngẫu nhiên 15 hộ. Ngoài mẫu chọn của trung ương cần 

phải thực hiện bổ sung khảo sát thêm 164 địa bàn (164 xã/phường/thị trấn), tương 

ứng với 2.460 hộ. 

2. Tổ chức thực hiện điều tra định kỳ hai năm một lần vào các năm lẻ; thời 

gian thực hiện cùng với kỳ khảo sát của Trung ương. Năm 2021, thực hiện thu thập 

thông tin vào tháng 9 và công bố kết quả vào tháng 11/2021.  

3. Kinh phí tổ chức thực hiện đối với phần bổ sung mẫu khảo sát do ngân 

sách địa phương đảm bảo và giao Cục Thống kê tỉnh lập dự toán, Sở Tài chính thẩm 

định. Căn cứ theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân 

sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem 

xét, quyết định để Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo CTK; 

- Phòng TKTH; 

- Lưu VT, DSVX. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Lê Tuân 
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