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BÁO CÁO  

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐIỀU TRA  

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-TCTK, ngày 25 tháng 12 năm 2019 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành kèm theo Phương án điều 

tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020. Phòng Thống kê Thương mại, 

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu cho Lãnh đạo Cục triển khai các 

công việc của công tác điều tra trên địa bàn tỉnh. Đến nay, công tác điều tra, 

nhập tin, xử lý và tổng hợp đã hoàn thành, kết quả của cuộc điều tra về Vụ 

Thương mại đúng với thời gian quy định trong phương án. Quá trình thực hiện 

điều tra với các nội dung như sau: 

I. Khái quát điều kiện tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk 

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên là 1.303.049,5 ha, phía Bắc giáp tỉnh 

Gia Lai, phía Đông giáp Phú Yên và Khánh Hoà, phía Nam giáp Lâm Đồng và 

Bình Phước; phía Tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 193 km. Độ 

cao trung bình 400 – 800 m so với mặt nước biển. Gồm 15 huyện, thị xã, thành 

phố với 184 xã, phường, thị trấn. 

Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông 

Sêrêpôk và một phần của sông Ba, Đắk Lắk có quốc lộ 14 chạy qua nối với 

thành phố Đà Nẵng qua các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và nối với thành phố Hồ 

Chí Minh qua Bình Phước và Bình Dương. 

Địa hình của tỉnh rất đa dạng: nằm ở phía Tây và cuối dãy Trường Sơn, 

là một cao nguyên rộng lớn, địa hình dốc thoải, lượn sóng, khá bằng phẳng xen 

kẽ với các đồng bằng thấp ven theo các sông chính. Địa hình của tỉnh có hướng 

thấp dần từ Đông Nam sang Tây Bắc. 

Khí hậu toàn tỉnh được chia thành hai tiểu vùng. Vùng phía Tây Bắc có 

khí hậu nắng nóng, khô hanh về mùa khô; vùng phía Đông và phía Nam có khí 

hậu mát mẻ, ôn hoà. Nhìn chung khí hậu khác nhau giữa các dạng địa hình và 

giảm dần theo độ cao: vùng dưới 300 m quanh năm nắng nóng, từ 400 – 800 m 

khí hậu nóng ẩm và trên 800 m khí hậu mát, tỉnh được thiên nhiên ưu đãi nên 

rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, đặc biệt là cây lâu năm như cà phê, tiêu, cây 

ăn quả,... 

 II. Quá trình thực hiện 

1. Công tác chuẩn bị 



- Kế hoạch điều tra: Trên cơ sở Quyết định điều tra, Phương án điều tra 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và công văn hướng dẫn của Vụ 

Thống kê Thương mại gửi ngày 20/5/2020 về một số thay đổi so với Phương 

án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020, Cục trưởng Cục Thống 

kê ban hành Kế hoạch số 339/CTK-KH, ngày 15/6/2020 về việc triển khai 

công tác điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020 của tỉnh Đăk Lăk. 

- Tuyển chọn điều tra viên: Dựa vào khối lượng công việc, phòng Thống 

kê Thương mại đã tiến hành tổng hợp và dự tính số lượng các điều tra viên cần 

có cho công tác điều tra cá thể năm 2020 theo từng huyện, thị xã, thành phố, 

trên cơ sở đó các Chi cục tiến hành tuyển chọn điều tra viên có trình độ, có khả 

năng điều tra,… để chuẩn bị tập huấn tại Văn phòng cục. 

- Tài liệu, phiếu điều tra và văn phòng phẩm: Tài liệu Trung ương cấp 

phát được cấp cho các Chi cục Thống kê cấp huyện, giám sát viên và điều tra 

viên thực hiện. Cục Thống kê phô tô thêm tài liệu để phục vụ công tác tập huấn 

điều tra mẫu. 

2. Tập huấn nghiệp vụ điều tra 

 Trên cơ sở phương án điều tra và công văn hướng dẫn của Vụ Thống kê 

Thương mại về nghiệp vụ điều tra cá thể năm 2020,  

 - Giai đoạn 1 (Công tác rà soát, lập danh sách, từ ngày 01/7/2020 - 

20/7/2020): 

Không triển khai tập huấn cho điều tra viên rà soát, lập danh sách tại thời 

điểm tháng 6/2020. Trên cơ sở Phương án điều tra, Cục Thống kê hướng dẫn 

cho điều tra viên tiến hành rà soát, lập danh sách tại địa bàn. Danh sách các cơ 

sở SXKD cá thể từ dữ liệu TĐT kinh tế năm 2017 và điều tra mẫu số lượng 

năm 2019 Cục Thống kê gửi file qua email của ngành Thống kê cho các Chi 

cục Thống kê cấp huyện tiến hành rà soát. Triển khai rà soát và cập nhật toàn 

bộ danh sách cơ sở SXKD cá thể năm 2020 Từ ngày 01/7/2020 - 20/7/2020; 

 - Giai đoạn 2 (Điều tra chọn mẫu kết quả sản xuất kinh doanh, thời điểm 

01/10/2020) Công tác tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần 

mềm bằng thiết bị di động cho điều tra viên điều tra mẫu: 

Ngày 01/9/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức tập huấn trực tuyến do Vụ 

Thống kê Thương mại và Dịch vụ chủ trì, tham dự tập huấn có Lãnh đạo Cục 

Thống kê, Công chức phòng Thống kê Thương mại và phòng Thống kê Công 

nghiệp - Xây dựng, lãnh đạo và công chức 15 huyện, thị xã, thành phố.  

Ngay sau đó, phòng Thống kê Thương mại đã tập trung nghiên cứu 

phương án, và chuẩn bị các bài giảng hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho điều tra 

viên và giám sát viên. Ngày 28 tháng 9 năm 2020, hội nghị tập huấn nghiệp vụ 

điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020 diễn ra tại hội trường văn 

phòng cục với thời gian 1 ngày. Nội dung hướng dẫn gồm: Hướng dẫn nội 

dung nghiệp vụ điều tra, hướng phần mềm thu thập thông tin trên thiết bị di 

động, hướng dẫn kiểm tra trên trang điều hành và thực hành ngay tại lớp. Trên 



tinh thần khẩn trương nghiêm túc hội nghị đã tập huấn nghiệp vụ cho 72 người, 

bao gồm 25 giám sát viên cấp tỉnh, huyện và 47 điều tra viên.  

3. Công tác điều tra 

3.1. Điều tra số lượng 

Chi cục Thống kê cấp huyện đã triển khai phiếu rà soát, danh sách các 

cơ sở SXKD cá thể và các tài liệu liên quan cho điều tra viên xuống địa bàn rà 

soát, thu thập thông tin. Sự phối hợp giữa cơ quan Thống kê và cơ quan Thuế 

vẫn còn những bất cập, số lượng cơ sở còn khác nhau do đó công tác điều tra 

số lượng các cơ sở kinh doanh cá thể vẫn còn những khó khăn nhất định.  

3.2 . Điều tra mẫu 

Trên cơ sở dữ liệu Tổng điều tra kinh tế  năm 2017, phòng Thương mại 

đã tiến hành chọn mẫu dựa trên phần mềm do vụ thương mại cung cấp, sau khi 

đã rà soát lại danh sách mẫu, danh sách này được chuyển cho huyện để tiến 

hành thực hiện điều tra. Trong quá trình điều tra mẫu một số mẫu bị thay thế 

với các nguyên nhân như không đúng ngành kinh doanh, cơ sở chuyển đi nơi 

khác, chuyển ngành kinh doanh...Các mẫu thay thế được lấy từ danh sách số 

lượng đã điều tra trong hệ thống. 

Đây là năm đầu tiên, cuộc điều tra cơ sở SXKD cá thể thực hiện điều tra 

thu thập thông tin trên thiết bị di động (thiết bị điện tử thông minh) vì vậy, 

bước đầu điều tra viên cũng gặp một số khó khăn nhất định. 

4. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Để nâng cao chất lượng điều tra, nhằm tránh những sai sót mang tính hệ 

thống, dây chuyền, kịp thời xử lý hướng dẫn các vấn đề phát sinh trong quá 

trình điều tra viên đến cơ sở phỏng vấn thu thập thông tin, những ngày đầu của 

hoạt động điều tra, phòng Thống kê Thương mại đã tham mưu cho lãnh đạo 

Cục kế hoạch kiểm tra giám sát, cử các giám sát viên xuống tất cả các địa bàn 

để cùng điều tra viên đến hộ để thực hiện việc thu thập thông tin đúng với tinh 

thần trong phương án điều tra.   

 Khi tiến hành điều tra phiếu kết quả mẫu, trên tinh thần xác định chất 

lượng thông tin thu thập của các phiếu điều tra mẫu này có tầm quan trọng cao 

trong việc suy rộng kết quả hoạt động kinh doanh của các cơ sở cá thể cho toàn 

tỉnh cho nên những ngày đầu của hoạt động điều tra mẫu, các giám sát viên đã 

xuống cơ sở cùng điều tra viên tham dự phỏng vấn và điền thông tin vào thiết 

bị di động, đồng thời chỉ ra các thiếu sót cũng như cách thức để khai thác thông 

tin của cơ sở chất lượng nhất. 

5. Xử lý, đánh mã và nhập tin phiếu số lượng 

 Sau khi các huyện nghiệm thu phiếu điều tra và nhập tin, phòng Thống 

kê Thương mại đã tuyển chọn các công chức có trình độ chuyên môn, có kinh 

nghiệm trong công tác đánh mã ngành kinh tế để thực hiện việc đánh mã và 

làm sạch phiếu điều tra đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch đề ra. 

 Kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 



- Kết quả điều tra số lượng: 

STT Mã Tên 

Cơ sở điều tra toàn bộ 

Tổng số cơ 

sở điều tra 

2020 

Số cơ sở của 

Phiếu 01 đã 

điều tra 

Số cơ sở 

của Phiếu 

01b đã 

điều tra 

Biểu 

01a/CT-

SL đã 

nhập tin 

  66 TỈNH ĐẮK LẮK 78.958  72.984  5.974 184  

     1  643 TP. Buôn Ma Thuột 21.674  19.085  2.589  21  

     2  644 Thị Xã Buôn Hồ 3.185  3.048  137  12  

     3  645 Huyện Ea H'leo 4.436  4.295  141  12  

     4  646 Huyện Ea Súp 2.828   2.703  125  10  

     5  647 Huyện Buôn Đôn 2.422  2.402  20  7  

     6  648 Huyện Cư M'gar 6.071  5.667  404  17  

     7  649 Huyện Krông Búk 2.316  2.312  4  7  

     8  650 Huyện Krông Năng 5.142  4.897  245  12  

     9  651 Huyện Ea Kar 5.839  5.306  533  16  

   10  652 Huyện M'Đrắk 2.682  2.528  154  13  

   11  653 Huyện Krông Bông 4.299  4.003  296  14  

   12  654 Huyện Krông Pắc 5.805  5.621  184  16  

   13  655 Huyện Krông A Na 5.822  5.131  691  8  

   14  656 Huyện Lắk 2.027  1.836  191  11  

   15  657 Huyện Cư Kuin 4.410  4.150  260  8  

   

- Kết quả điều tra mẫu: 

STT Mã Tên 
Phiếu điều tra mẫu 

Phiếu 

02/CT-CN 

Phiếu 

03/CT-VT 

Phiếu 

04/CT-TN 

Phiếu 

05/CT-DV 

  66 TỈNH ĐẮK LẮK 465 127 1.384 742 

     1  643 TP.Buôn Ma Thuột 90 14 383 255 

     2  644 Thị Xã Buôn Hồ 21 3 56 40 

     3  645 Huyện Ea H'leo 14 4 81 30 

     4  646 Huyện Ea Súp 20 11 59 19 

     5  647 Huyện Buôn Đôn 18 - 49 20 

     6  648 Huyện Cư M'gar 24 5 97 55 

     7  649 Huyện Krông Búk 15 3 64 21 

     8  650 Huyện Krông Năng 28 3 91 43 

     9  651 Huyện Ea Kar 43 9 105 41 

   10  652 Huyện M'Đrắk 9 27 52 19 

   11  653 Huyện Krông Bông 38 20 57 44 

   12  654 Huyện Krông Pắc 33 9 115 40 

   13  655 Huyện Krông A Na 62 13 72 53 

   14  656 Huyện Lắk 12 3 39 25 

   15  657 Huyện Cư Kuin 38 3 64 37 

- Tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: 



 Tóm lại, cuộc điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã hoàn thành tốt và có chất lượng, kết quả đạt được khá 

cao, đảm bảo thực hiện theo đúng phương án và hướng dẫn của cấp trên. Tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của dịch covid-19 cũng gây khó khăn nhất định tới tiến độ 

cũng như chất lượng của cuộc điều tra cá thể năm 2020, sự phối hợp giữa cơ 

quan Thống kê và cơ quan Thuế khá tốt nhưng số lượng cơ sở kinh doanh cá 

thể của cơ quan Thuế quản lý quá nhỏ so với số lượng rà soát của cơ quan 

Thống kê dẫn tới khó khăn cho công tác điều tra. Ngoài ra do địa bàn rộng, đặc 

biệt là giai đoạn điều tra mẫu (01/10) do mẫu phân tán, đi lại khó khăn,… bên 

cạnh đó, đây là lần đầu tiên điều tra bằng công nghệ thu thập thông tin trên 

thiết bị di động (thiết bị điện tử thông minh) cũng làm ảnh hưởng không nhỏ 

tới cuộc điều tra. 

Cục Thống kê báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện điều tra cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể năm 2020 do Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk triển khai thực 

hiện./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Vụ TKTM; 

- Cục TTDL; 

- LĐ Cục (b/c); 

- Lưu VT, TTTTTK. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Tấn Xuân 

 


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-12-21T17:01:05+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk<daklak@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2020-12-21T17:01:44+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk<daklak@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




