Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân tại UBND quận Hải Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ
đạo Tổng điều tra Đà Nẵng Hồ Kì Minh biểu dương UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu,
Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, UBND huyện Hòa Vang; đồng thời ghi nhận sự tham gia nhiệt tình, trách
nhiệm của những điều tra viên, tổ trưởng điều tra, các cơ quan tuyên truyền… đã góp phần tích cực vào kết
quả thực hiện giai đoạn 1 của Tổng điều tra.
Để giai đoan 2 đạt kết quả tốt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kì Minh đề nghị lãnh đạo UBND các
quận, huyện tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương trên địa bàn xem công tác Tổng điều tra là một
trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương trong tháng 7.
Qua đó, Ban chỉ đạo các phường triển khai thực hiện và tạo điều kiện để điều tra viên, tổ trưởng điều tra
thực hiện tốt nhiệm vụ. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình điều tra để
nâng cao chất lượng điều tra, khắc phục tối đa tình trạng sai sót.
“Các điều tra viên, tổ trưởng điều tra là những người đóng vai trò quyết định đến chất lượng thông tin thu
thập, rất mong các anh, chị phát huy trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc về nghiệp vụ, trực tiếp đến đơn vị
điều tra để thu thập thông tin trung thực, tránh trùng sót, bảo quản tài liệu điều tra theo đúng quy định.
Nhân đây tôi cũng đề nghị các hộ kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố
tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời cho điều tra viên để cuộc Tổng điều
tra đạt kết quả tốt nhất…”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kì Minh nhấn mạnh.
Theo đánh giá của Cục thống kê Đà Nẵng, Tổng điều tra kinh tế Đà Nẵng năm 2017 giai đoạn 1 được diễn
ra tương đối thuận lợi và đạt kết quả khả quan. Đến nay toàn thành phố đã tiến hành thu thập thông tin gần
13.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh và hơn 1.200 đơn vị hành chính sự nghiệp.
Giai đoạn 2 được thực hiện với khối các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi
nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin của giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 1 đến 30-7.
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