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CỤC THỐNG KÊ ĐẮK LẮK  
 

Số:      /CTK-TTTTTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Đắk Lắk, ngày     tháng 4 năm 2021 

V/v thông báo nghiệp vụ Tổng 

điều tra kinh tế năm 2021 

 

 

     Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục Thống kê Khu vực; Chi cục Thống kê các huyện, 

thành phố; 

- Giám sát viên cấp tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; 

Trong quá trình tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và qua tổng hợp 

báo cáo của các giám sát viên (theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 274/KH-

CTK ngày 23/3/2021) cho thấy tiến độ điều tra còn quá chậm, chất lượng còn 

hạn chế, sai sót, thiếu thông tin còn nhiều,... một số nội dung, hướng dẫn 

chưa được rõ ràng, cụ thể,... Để công tác Tổng điều tra kịp tiến độ, đảm bảo 

chất lượng thông tin và để thống nhất một số nội dung về nghiệp vụ, Cục 

Thống kê tỉnh Đăk Lăk đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã, 

thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

- Khẩn trương chỉ đạo công tác kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội, doanh nghiệp tự kê khai phiếu điều tra. Đối với các đơn vị kê khai 

dở dang hoặc chưa hiểu rõ nghiệp vụ, yêu cầu GSV hướng dẫn cụ thể, giải 

đáp thắc mắc kịp thời. 

- Bám sát công văn số 372/TCTK-TTDL ngày 02/4/2021 của Tổng cục 

Thống kê về việc thông báo nghiệp vụ số 1 Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

- Phân công cụ thể theo dõi, kiểm tra, xác minh và hoàn thiện các loại 

phiếu trong Tổng điều tra đảm bảo chất lượng, xác nhận hoàn thành phiếu 

điều tra đúng tiến độ. 

1. Đối với doanh nghiệp:  

Đây là cuộc điều tra được thực hiện bằng phiếu Webform do đó khi 

điều tra viên (ĐTV) hướng dẫn người đại diện doanh nghiệp thực hiện kê 

khai phiếu cần thực hiện chính xác các chỉ tiêu sau: mã ngành sản phẩm, lao 



động, loại hình doanh nghiệp, đây là các chỉ tiêu sẽ ảnh hưởng đến việc có 

xuất hiện các phiếu từ 1.1-1.15 để tiếp tục kê khai.  

Lưu ý: Một doanh nghiệp có thể kinh doanh nhiều ngành khác nhau, 

cần kê khai đầy đủ thông tin các ngành kinh doanh. Ví dụ: Công ty A đăng ký 

và chuyên kinh doanh ngành nông nghiệp (trồng, chăm sóc cà phê), tuy nhiên 

công ty có thu mua cà phê, nông sản (thậm chí chiếm tỷ trọng lớn) thì phải 

tách doanh thu vào ngành thương mại. 

Trong giao diện ghi phiếu điều tra có nút “nộp báo cáo tài chính”, ĐTV 

nhắc doanh nghiệp thực hiện gửi BCTC lên hệ thống thông qua nút này. 

Đối với những doanh nghiệp đã thực hiện kê khai phiếu, ĐTV chạy 

kiểm tra logic, hoàn thiện số liệu sau đó tiến hành xác nhận hoàn thành phiếu 

điều tra nếu doanh nghiệp kê khai không còn bị lỗi logic. 

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

Hầu hết các đơn vị tự kê khai còn sai sót, thiếu thông tin, lỗi lôgic còn 

nhiều, đặc biệt là phần tài sản (câu A3.1), thông tin về hoạt động của đơn vị 

(câu A4.1 và A4.2). Đề nghị kiểm tra, xác minh lại và ghi đầy đủ, đúng theo 

yêu cầu của phiếu. Cụ thể, cần kiểm tra các lỗi logic như sau: 

- Câu A2.4 Tinh giản biên chế:  

Lưu ý, đối với trường hợp nghỉ hưu theo đúng chế độ thì không được 

tính vào câu này. 

- Câu A3.1 Tài sản đầu kỳ, cuối kỳ: 

“Tổng tài sản” (mã 1) luôn lớn hơn (>) hoặc bằng (=) “tài sản cố định” 

(mã 2) 

“Tài sản cố định” (mã 2) bằng (=) “nguyên giá” (mã 3) trừ đi (-) “giá trị 

hao mòn lũy kế” (mã 4) 

- Câu A4.1 Doanh thu, chi phí hoạt động của đơn vị: 

“Chi phí hao mòn TSCĐ” (mã 9) bằng (=) “giá trị hao mòn lũy kế” (ở 

câu A3.1, mã 4) cuối năm 2020 trừ (-) đầu năm 2020. 

Lưu ý, khi đó “thặng dư/thâm hụt” (mã 11) có thể bị âm (-) 

- Câu 4A.2 Thông tin về sản phẩm (vật chất và dịch vụ): 

“Chi phí hoạt động/chi phí SXKD” (cột 1) thường bằng (=) hoặc nhỏ 

hơn (<) tổng chi phí của (mã 5 + mã 13 + mã 23 + mã 26) (ở câu A4.1). 

- Nếu đơn vị sự nghiệp nào có thu từ việc cho thuê tài sản (như nhà thi 

đấu, sân cầu lông, cho thuê kiốt...) hoặc thu từ dịch vụ gửi xe thì đưa vào Câu 

A4.1 (ở mục II. Hoạt động Sản xuất kinh doanh dịch vụ) 



- Đối với phiếu Hiệp hội, câu A2 Thông tin về lao động của đơn vị: Là 

các lao động (hội viên) mà được đơn vị trả công, trả lương và chịu sự quản 

lý, điều hành của người sử dụng lao động. 

3. Tiếp tục rà soát, bổ sung các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: 

Tổ Thường trực sau khi đối chiếu, rà soát danh sách hiện có trên trang 

tác nghiệp với danh sách do các sở, ngành cung cấp (Sở Nội vụ, Kho bạc, 

Cục Thuế) vẫn còn một số đơn vị cần kiểm tra, xác minh để bổ sung vào danh 

sách điều tra (có danh sách kèm theo). Cụ thể: 

3.1. Đơn vị sự nghiệp 

a- Đối với Trường học các cấp: Qua trao đổi nghiệp vụ với Ban chỉ 

đạo Trung ương (Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

thống kê), Ngoài các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp hoạt động 

giáo dục, các Trường học còn lại nếu đủ các tiêu chuẩn sau thì bổ sung vào 

danh sách bảng kê “đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”: 

+/ Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện 

hoặc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành 

kinh tế. 

+/ Được sự cho phép của chính quyền địa phương và quản lý về 

chuyên môn của ngành giáo dục,...; 

+/ Có bộ máy để hoạt động, có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu 

trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp có Ban 

giám hiệu, giáo viên chuyên nghiệp được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; 

+/ Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo 

tập quán kinh doanh; 

+/ Có tài khoản và có kế toán theo dõi thu chi và hạch toán độc lập; 

+/ Có hoạt động trong năm 2020. 

b- Đối với các đơn vị sự nghiệp khác (ngoài trường học các cấp ở trên): 

Ngoài việc có đủ điều kiện như trên (mục a) nhưng đồng thời phải có con 

dấu, tài khoản riêng thì mới đủ điều kiện bổ sung vào danh sách điều tra 

(lưu ý: Loại trừ các đơn vị đã được sáp nhập). 

3.2. Hiệp hội 

Theo trả lời mới nhất trên trang tác nghiệp Tổng điều tra, Các đơn vị 

được thực hiện lập bảng kê đảm bảo các nguyên tắc như sau: 

(1) Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện 

hoặc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành 

kinh tế; 



(2) Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, 

điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; 

(3) Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo 

tập quán kinh doanh; 

(4) Thực hiện chế độ hạch toán kế toán độc lập; 

(5) Đơn vị có hoạt động trong năm 2020. 

Để xác định đối tượng điều tra, muốn biết hội đó thuộc loại hình tổ 

chức nào thì phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của hội đó. Đơn vị điều tra 

không bao gồm các tổ chức chính trị xã hội như: (1) Mặt trận tổ quốc, (2) 

Hội phụ nữ, (3) Đoàn thanh niên, (4) Hội cựu chiến binh, (5) Công đoàn Việt 

Nam và (6) Hội nông dân. 

Ví dụ: 

+/ Nếu Câu lạc bộ Võ thuật là tổ chức xã hội do Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh làm cơ quan chủ quản và phụ thuộc vào đơn vị này thì không phải là đối 

tượng điều tra. 

+/ Nếu Câu lạc bộ Võ thuật là tổ chức xã hội đảm bảo 5 nguyên tắc 

trên thì sẽ là đơn vị điều tra. 

- Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo TW. 

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

phòng Thu thập thông tin thống kê theo: 

Đối với khối doanh nghiệp, HTX gặp đ/c Võ Đăng Khoa, điện thoại 

0905002665; khối sự nghiệp, hiệp hội gặp đ/c Nguyễn Thị Hương, số điện 

thoại 0982850373 hoặc đ/c Võ Trường Sơn, số điện thoại 0905703555. 

Đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành 

chính các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kịp thời phổ 

biến đến các điều tra viên, giám sát viên nhằm thực hiện hoàn thành tốt cuộc 

Tổng điều tra./.     

 
Nơi nhận : 
       - Như trên;                                                                                       

       - Lãnh đạo CTK (để báo cáo); 

       - Lưu: VT, TTTTTK.  

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Phước 
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