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___________________________________________

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều tra thực hiện Vốn đầu tư phát triển năm 2012
_______________________________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia”;
Căn cứ Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008
của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành Chương trình điều tra thống kê
quốc gia”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành điều tra theo chu kỳ quý trong năm 2012 về thực
hiện vốn đầu tư phát triển thuộc khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; hợp
tác xã; hộ trang trại; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ sản xuất kinh doanh
phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ dân cư theo Phương án ban hành kèm
theo Quyết định này.
Điều 2. Giám đốc doanh nghiệp, chủ đầu tư, Trưởng Ban quản lý dự
án/công trình thuộc khu vực ngoài nhà nước và chủ hộ có trách nhiệm báo cáo
đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra.
Điều 3. Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư chủ trì và phối hợp với
các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện
điều tra theo phương án qui định.
Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 217/QĐ-TCTK ngày 16
tháng 3 năm 2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
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