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Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương 
 

Nhằm thống nhất một số nội dung về nghiệp vụ trong Tổng điều tra kinh tế 

năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra kinh tế Trung ương hướng dẫn bổ sung và 

đề nghị BCĐ cấp tỉnh phổ biến, chỉ đạo các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên 

(GSV) thực hiện các công việc sau: 

1. Đối với phiếu điều tra doanh nghiệp, hợp tác xã 

a) Bổ sung “tình trạng hoạt động” của doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm 

sản xuất kinh doanh (SXKD), cụ thể như sau: 

- Phần A, câu 1A.5 bổ sung tình trạng hoạt động “5. Đang hoạt động, đang 

đầu tư, không có kết quả SXKD”: áp dụng đối với doanh nghiệp trong năm 2020: 

(1) có hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu, chi phí SXKD, thuế và (2) 

doanh nghiệp mới thành lập, đang đầu tư, chưa đi vào SXKD; 

- Phần B, phần C, bổ sung tình trạng hoạt động “5. Đang hoạt động không 

có kết quả SXKD”: áp dụng đối với chi nhánh và địa điểm SXKD hiện đang tồn tại 

nhưng trên thực tế không diễn ra hoạt động SXKD và không có lao động. 

Chương trình phần mềm sẽ bổ sung, cập nhật các tình trạng hoạt động như 

trên cho doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm SXKD trong thời gian tới. 

b) Điều tra viên, giám sát viên các cấp cần lưu ý 

- Phiếu điều tra chuyên ngành, chuyên đề được tự động xuất hiện để doanh 

nghiệp tiếp tục trả lời sau khi hoàn thành phiếu 1/DN-TB, do đó ĐTV cần kiểm 

tra tính đầy đủ của phiếu ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành kê khai, để kịp 

thời đề nghị doanh nghiệp bổ sung phiếu chuyên ngành, chuyên đề (nếu thiếu). 

- ĐTV cần kịp thời phát hiện các trường hợp điền thiếu thông tin để hướng 

dẫn doanh nghiệp hoàn thành phiếu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp lớn, nhiều 

chi nhánh, địa điểm SXKD ngoài trụ sở chính. 
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- GSV thường xuyên kiểm tra và đôn đốc ĐTV kiểm tra, hoàn thiện và 

xác nhận hoàn thành phiếu điều tra ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành, tránh 

tình trạng để lượng phiếu chưa được xác nhận nhiều, ảnh hưởng tiến độ chung. 

- GSV cần thường xuyên sử dụng các công cụ, chức năng hiện có trên 

phần mềm giám sát (như công cụ kiểm tra địa chỉ IP của máy tính cung cấp thông 

tin,  kiểm tra logic giữa các phiếu, kiểm tra số liệu 3 năm, tra cứu dữ liệu,…) để 

phát hiện các sai sót, bất hợp lý nhằm kịp thời yêu cầu ĐTV hướng dẫn doanh 

nghiệp sửa đổi. 

- Việc kiểm tra người cung cấp thông tin thông qua địa chỉ IP của máy tính 

cần được thực hiện thường xuyên và phải xác minh đối với trường hợp một địa 

chỉ IP kê khai cho nhiều đơn vị điều tra; báo cáo kịp thời với GSV cấp trên để xử 

lý khi phát hiện phiếu không phải do người có trách nhiệm kê khai. 

- Cần rà soát lại các trường hợp sửa thông tin tình trạng hoạt động thành 

ngừng hoạt động hoặc giải thể (tại câu hỏi số A1.5) để xác minh và báo cáo với 

GSV cấp trên xử lý nếu phát hiện kê khai không đúng. 

2. Đối với phiếu điều tra đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 

 - Đơn vị sự nghiệp có mã quan hệ ngân sách nhưng không có mã số thuế. Đơn 

vị nhập mười số không (“0000000000”) vào ô mã số thuế trong danh sách nền. 

 - Trường hợp lao động của đơn vị là kiêm nhiệm, đơn vị đó không chi trả 

lương mà chỉ trả phần phụ cấp cho công việc kiêm nhiệm thì không được tính là 

lao động của đơn vị.  

 - Đối với các đơn vị có các địa điểm khác ngoài địa điểm của trụ sở chính 

nhưng trên cùng địa bàn xã/phường/thị trấn (ví dụ: điểm trường cùng xã), 

không phải kê khai thông tin về địa điểm này. Nếu các địa điểm khác ngoài địa 

điểm của trụ sở chính đóng trên cùng địa bàn xã/phường/thị trấn nhưng khác 

ngành sản phẩm vật chất và dịch vụ cấp 3 với trụ sở chính, đơn vị vẫn liệt kê 

các địa điểm trực thuộc vào phần B “Thông tin về địa điểm trực thuộc đơn vị” 

của phiếu điều tra. 

- Thông tin mục A.2.4 Tinh giản biên chế: 

+ Cách ghi thông tin đối với các chỉ tiêu: “số lượng biên chế được giao”, 

“số lượng biên chế thực hiện” và “số lượng biên chế đã tinh giản” giai đoạn 

2015-2020 được quy định cụ thể tại Trang 32, Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu 
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sự nghiệp, hiệp hội. Cụ thể như sau: số biên chế của từng chỉ tiêu là số biên chế 

của đơn vị được cộng từng năm trong 06 năm, từ năm 2015-2020.   

Ví dụ: số lượng biên chế được giao của đơn vị theo bảng sau: 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Số biên chế được giao (người) 15 16 15 20 19 20 

Vậy số lượng biên chế được giao của đơn vị giai đoạn 2015-2020 = 

15+16+15+20+19+20 = 105 người. 

Cách tính tương tự với chỉ tiêu “số lượng biên chế thực hiện” và “số lượng 

biên chế tinh giản”. 

+ Lao động tinh giản do luân chuyển và nghỉ hưu trước tuổi được ghi vào 

mục “Các trường hợp tinh giản khác”.   

- Phí trích lại từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí 

hoạt động cung cấp dịch vụ, nguồn thu, chi từ khoản phí được để lại này được xác 

định là thu (ghi nhận vào Doanh thu từ nguồn được khấu trừ, để lại) và chi của 

đơn vị (Khoản 2 Điều 4 và Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-

CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Phí và lệ phí).  

 - Đối với các trường học công lập, doanh thu của đơn vị bao gồm cả phần 

thu từ nguồn phí được khấu trừ, để lại (thu học phí của học sinh);  

 - Trường hợp trường học có tổ chức các lớp phụ đạo, lớp học thêm (ngoài 

chương trình học chính khóa) và có tổ chức thu phí, thì toàn bộ nguồn thu và chi 

phí từ hoạt động trên được ghi vào mục II. Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ của đơn vị. 

- Đơn vị tính tại mục “Thông tin về hoạt động của đơn vị” (doanh thu, 

chi phí) trong phiếu điều tra là triệu đồng. 

 - Đối với các trường liên cấp (Ví dụ: trường có cấp tiểu học và trung học 

cơ sở) mà không thể hạch toán được riêng chi phí của từng cấp học để kê khai 

thông tin về sản phẩm (vật chất và dịch vụ) của đơn vị theo ngành sản phẩm cấp 

5, đơn vị thực hiện ước tính chi phí của từng cấp học theo cơ cấu lao động của 

đơn vị. Nếu số lao động bằng nhau, việc phân bổ chi phí theo sản phẩm sẽ dựa 

trên cơ cấu học sinh của cấp học đó để đảm bảo kê khai được chi phí theo từng 
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ngành sản phẩm cấp 5 tương ứng với mỗi cấp học. Kê khai lần lượt đến khi hết 

sản phẩm của đơn vị. 

 - Đối với các đơn vị sáp nhập (Ví dụ: Đài Truyền thanh huyện sáp nhập với 

Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện): Việc xác định loại hình tổ chức của đơn vị 

sẽ được dựa trên quy mô lao động, loại hình nào có lao động chiếm tỷ trọng lớn 

nhất sẽ là loại hình tổ chức của đơn vị đó. Nếu quy mô lao động là như nhau, tỷ 

trọng về doanh thu sẽ được tính đến và tiếp theo là tỷ trọng về chi phí của đơn vị. 

Tại mục “Thông tin về sản phẩm (vật chất và dịch vụ) của đơn vị trong năm 2020”, 

kê khai toàn bộ các sản phẩm của đơn vị bao gồm cả sản phẩm về hoạt động phát 

thanh - truyền hình (mã sản phẩm: 59113), hoạt động thể thao (mã sản phẩm: 

93110) và các sản phẩm khác (nếu có) của đơn vị. 

- Qua kiểm tra thông tin trên phiếu điều tra của một số đơn vị sự nghiệp 

công lập, chỉ tiêu về hao mòn/khấu hao tài sản cố định ít thấy xuất hiện trên phiếu 

thu thập thông tin mặc dù đơn vị có tài sản cố định và khấu hao lũy kế thời điểm 

cuối kỳ lớn hơn thời điểm đầu kỳ. Do đó, đề nghị ĐTV kiểm tra và nhắc nhở đơn 

vị xác minh và bổ sung thông tin. 

- Lưu ý: đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp (công lập và ngoài công lập), 

hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có hoạt động trong năm 

2020 không kể nguồn kinh phí hoạt động do ngân sách cấp hay tự chủ đều có sản 

phẩm (vật chất và dịch vụ) tương ứng. Ví dụ: Trường cấp 3 công lập sẽ có mã sản 

phẩm cấp 5 là: 85230 “Dịch vụ giáo dục trung học phổ thông”; Hội nhà báo có 

mã sản phẩm cấp 5 là: 94120 “Dịch vụ của các hội nghề nghiệp”. 

3. Các vấn đề chung 

- Trong quá trình thu thập thông tin nếu phát hiện danh sách đơn vị điều tra 

chưa chính xác (ví dụ: chưa đủ số lượng đơn vị sự nghiệp trên địa bàn trong danh 

sách các đơn vị sự nghiệp cần thu thập thông tin; tên và các thông tin của các đơn 

vị sự nghiệp chưa cập nhật,…), đề nghị Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (viết gọn là Cục Thống kê) chỉ đạo thực hiện:  

(1) Thêm đơn vị điều tra còn thiếu vào danh sách điều tra trên hệ thống điều 

tra trực tuyến Webform; 

 (2) Trường hợp thông tin định danh của đơn vị điều tra thay đổi so với 

danh sách nền, ĐTV lưu ý nhắc đơn vị điều tra cập nhật lại thông tin định danh 

trong quá trình điền thông tin phiếu điều tra. 
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- Đối với một lượng nhỏ các đơn vị điều tra không có thiết bị truy cập để 

cung cấp thông tin trên Webform (ví dụ: hội người mù, hội khuyết tật,…), Cục 

Thống kê chỉ đạo ĐTV phụ trách hỗ trợ những đơn vị này trong quá trình thu thập 

thông tin để hoàn thiện phiếu điều tra. 

- Trong trường hợp doanh nghiệp đến Chi cục Thống kê để yêu cầu hỗ trợ 

điền thông tin trên Webform ngay tại Chi cục Thống kê, cho phép các ĐTV hướng 

dẫn doanh nghiệp điền phiếu tại máy tính của Chi cục Thống kê và ghi lại toàn bộ 

các doanh nghiệp này, báo cáo với GSV để quản lý. 

Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi thêm thông tin, đề nghị liên hệ 

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê theo số điện thoại: 

024.7304.6666 (máy lẻ 1963, 1975). 

Tổng cục Thống kê thông báo để các đơn vị thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ TMDV, TKQG, CNXD; 

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, TTDL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tiến 
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