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Số :         /CTK-TTTT 

V/v hướng dẫn rà soát, cập nhật 

danh sách các cơ sở SXKD cá 

thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; 

kiểm tra hoàn thiện dữ liệu phiếu 

sự nghiệp, hiệp hội Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021 

Đắk Lắk, ngày        tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chi cục Thống kê cấp huyện. 

 

 Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

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

 Căn cứ Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư); 

 Căn cứ Công văn số 609/TCTK-TTDL ngày 07/5/2021 của Tổng cục thống 

kê về việc hướng dẫn rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng; kiểm tra hoàn thiện dữ liệu phiếu sự nghiệp, hiệp hội Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021; 

Căn cứ Kế hoạch số 160/BCĐ-KH ngày 22/02/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2021; 

Cục Thống kê kính gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã, thành 

phố và các Chi cục thống kê khu vực, Chi cục thống kê các huyện, thành phố (viết 

gọn là Chi cục Thống kê cấp huyện) để hướng dẫn rà soát, cập nhật danh sách các 

cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; kiểm tra hoàn thiện dữ liệu phiếu 

sự nghiệp, hiệp hội Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Rà soát, cập nhật danh sách cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng  

- Tải danh sách phục vụ việc rà soát, cập nhật: Ban Chỉ đạo cấp huyện sử 

dụng tài khoản, mật khẩu đã được cung cấp để đăng nhập tại đường dẫn: 

https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn/Login.aspx và chọn “Cá thể” để tải danh sách nền 

cơ sở SXKD cá thể, chọn “Tôn giáo” để tải danh sách nền cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng. 



- Thực hiện rà soát, cập nhật danh sách cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng (như Hướng dẫn gửi kèm Công văn này). 

- Thời gian rà soát, cập nhật: từ ngày 15/5/2021 đến ngày 10/6/2021. 

 +/ BCĐ cấp xã: Thời gian rà soát từ ngày 15/5/2021 đến 30/5/2021; 

 +/ BCĐ cấp huyện: Thời gian hoàn thiện, cập nhật lên Trang web cá thể và 

duyệt danh sách từ ngày 30/5/2021 đến 05/6/2021; 

 +/ BCĐ cấp tỉnh: Thời gian kiểm tra, làm sạch và duyệt danh sách toàn 

tỉnh từ ngày 06/6/2021 đến 10/6/2021.  

2. Kiểm tra, xác minh, làm sạch dữ liệu phiếu sự nghiệp, hiệp hội  

- Phần mềm thu thập thông tin phiếu sự nghiệp, hiệp hội sẽ được khoá vào 

ngày 15/5/2021 để chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra, làm sạch.   

- Kiểm tra, làm sạch dữ liệu phiếu sự nghiệp, hiệp hội: Để đảm bảo chất 

lượng thông tin đề nghị các Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện việc kiểm tra, 

xác minh những lỗi sai sót (nếu có) theo công văn số 362/BCĐ-TTT ngày 

28/4/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày 16/5/2021 đến ngày 

31/5/2021. Cục Thống kê tỉnh kiểm tra, làm sạch dữ liệu xong trước ngày 

06/6/2021. 

3/ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phiếu điều tra doanh nghiệp 

Qua theo dõi tình hình thực hiện phiếu điều tra doanh nghiệp có đến nay 

(12/5/2021) cho thấy tiến độ quá chậm. Vì vậy, Các Chi cục Thống kê cấp huyện 

cần tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc kê 

khai thông tin phiếu doanh nghiệp nhằm hoàn thành đúng kế hoạch và đảm bảo 

được chất lượng thông tin. 

Để thực hiện tốt việc kê khai đầy đủ, đúng thông tin theo yêu cầu, cần lưu ý 

một số nội dung sau: 

- Kê khai đầy đủ thông tin “Phần B. Thông tin về trụ sở chính, chi nhánh và 

văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp” và “Phần C. thông tin của các địa 

điểm SXKD” trực thuộc; 

- Phần “Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ” trên web fom 

chính bằng: “Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh” (mã số 30) trong “Báo cáo 

Kết quả hoạt động kinh doanh” của doanh nghiệp, do đó sẽ khác với trong Báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, thống nhất làm theo hướng dẫn trên trang web 

điều tra doanh nghiệp; 

- Đọc kỹ hướng dẫn trên trang web: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn 

để thực hiện phiếu được đầy đủ và đúng yêu cầu; 

- Yêu cầu doanh nghiệp gửi báo cáo tài chính lên trang web điều tra mới xác 

nhận hoàn thành được. 

https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/


- Đối với các doanh nghhiệp mới thành lập trong năm 2021 (sau thời điểm 

31/12/2020) thì không thuộc đối tượng điều tra và không thu thập thông tin. 

- Để tránh bỏ sót các cơ sở kinh doanh vận tải cá thể, đối với các hợp tác xã 

vận tải hình thành theo phương thức: xã viên tự góp phương tiện, tự quản lý; sử 

dụng phương tiện đó để kinh doanh vận tải; và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt 

động, HTX chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ một số dịch vụ (như dịch vụ pháp lý, 

quản lý kinh doanh; nộp thuế tập trung...) cho xã viên thì quy định: Mỗi xã viên là 

01 cơ sở kinh doanh vận tải cá thể được cập nhật vào danh sách cơ sở SXKD 

cá thể để thực hiện phiếu điều tra cá thể. Vì vậy, đề nghị Chi cục Thống kê cấp 

huyện chỉ đạo cho giám sát viên, thông báo cho các điều tra viên phối hợp với các 

HTX, yêu cầu HTX ngoài việc kê khai phiếu theo quy định phải cung cấp thêm 

Danh sách xã viên HTX, bao gồm các chỉ tiêu sau: 
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… … … … … … …  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ với phòng 

Thu thập thông tin thống kê để được hỗ trợ:  

(1) Liên quan đến nghiệp vụ rà soát, cập nhật danh sách cơ sở SXKD cá thể; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Gặp ông Võ trường Sơn, Trưởng phòng Thu thập thông 

tin thống kê (điện thoại: 0262.3813193; di động 0905703555, Email: 

vtsondla@gso.gov.vn).  

(2) Liên quan đến phần mềm cá thể, phần mềm tôn giáo: Gặp ông Nguyễn 

Sỹ Long, Thống kê viên phòng Thu thập thông tin thống kê (di động: 0941427447; 

Email: nslongdla@gso.gov.vn).   

(3) Liên quan đến điều tra doanh nghiệp: gặp ông Võ Đăng Khoa ( điện 

thoại: 0262.3850.981; di động: 0905002665, Email: vdkhoadla@gso.gov.vn) để 

được hướng dẫn. 

Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn để Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các 

huyện, thị xã, thành phố và các Chi cục thống kê cấp huyện thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BCĐ TĐT (để biết); 

- Lãnh đạo cục TK (b/c); 

- Các thành viên Tổ TT; 

- Lưu VT, TTTT. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Phước 

mailto:vdkhoadla@gso.gov.vn./
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