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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THU THẬP DỮ LIỆU 

VÀ ỨNG DỤNG CNTT THỐNG KÊ 

Số:     / TTDL-TKM 

V/v thống nhất rà soát danh sách đơn vị  

sự nghiệp, hiệp hội và hướng dẫn phân 

quyền trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 02 năm 2021 

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê  (Cục 

TTDL) hướng dẫn Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục 

Thống kê) một số nội dung về việc rà soát danh sách đơn vị điều tra phiếu sự 

nghiệp, hiệp hội và hướng dẫn phân quyền, tạo tài khoản người sử dụng trên Trang 

thông tin điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Trang điều 

hành tác nghiệp) như sau: 

1. Danh sách đơn vị điều tra phiếu sự nghiệp, hiệp hội 

Để bảo đảm việc lập danh sách đơn vị điều tra phiếu sự nghiệp, hiệp hội 

đầy đủ, chính xác, Cục TTDL thống nhất một số nội dung  như sau: 

 - Cục Thống kê căn cứ vào cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính ở 

địa phương (Uỷ ban nhân dân các cấp; Sở, ban ngành,…) để rà soát các đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội thuộc các đơn vị trên. 

 - Các đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc (như Trạm y tế cấp xã thuộc 

Trung tâm y tế cấp huyện theo Thông tư số 33/2015/TT-BYT ban hành ngày 

ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế) không được xác định là một đơn vị điều tra khi rà 

soát danh sách. Khi kê khai thông tin tại phiếu điều tra, kết quả hoạt động của các 

đơn vị phụ thuộc này được tổng hợp kê khai theo đơn vị sự nghiệp cấp trên trực 

tiếp, các thông tin về lao động và chi phí của đơn vị hạch toán phụ thuộc được kê 

khai tại Mục B của phiếu điều tra.  

 - Theo quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ban hành ngày 04/8/2020 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Vì 

vậy, Cục Thống kê thống nhất với Sở Nội vụ để cập nhật đơn vị Bảo hiểm xã hội 

vào danh sách đơn vị điều tra hành chính. Chỉ thực hiện cập nhật các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Bảo hiểm xã hội (nếu có) vào danh sách đơn vị điều tra phiếu sự nghiệp. 

 - Đối với các đơn vị hiệp hội, đề nghị Cục Thống kê rà soát lại các danh 

sách này để bảo đảm các đơn vị hiệp hội là đơn vị hạch toán độc lập, có tài khoản 

riêng, con dấu riêng, và có hoạt động trong năm 2020. Trường hợp các hiệp hội 
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là đơn vị hạch toán phụ thuộc, đề nghị loại danh sách các đơn vị hiệp hội này ra 

khỏi danh sách điều tra. Kết quả hoạt động của các hiệp hội này được kê khai 

thuộc các đơn vị hành chính, hoặc sự nghiệp quản lý cấp trên. 

 Trường hợp các hội/hiệp hội được thành lập bởi các cơ quan hành chính có 

tư cách pháp nhân, có hoạt động, không có tài khoản riêng nhưng có báo cáo thu 

chi và hạch toán độc lập thì vẫn được xác định là một đơn vị điều tra của phiếu 

hiệp hội và được cập nhật trong danh sách đơn vị điều tra phiếu hiệp hội. 

 - Cục Thống kê chủ trì việc lập bảng kê các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc hệ thống ngành dọc của các đơn vị 

như: Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế, Tổng cục Dự trữ, Kho bạc Nhà nước, 

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thi hành án, Tổng cục quản lý thị trường, Viện 

kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Bảo hiểm xã hội…; Các đơn vị sự nghiệp 

thuộc các bộ, ngành quản lý, sẽ do Tổ công tác thuộc các bộ, ngành lập danh sách. 

 Việc rà soát và duyệt danh sách đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành chậm 

nhất trong ngày 27/02/2021. 

2. Tạo tài khoản và phân quyền người sử dụng trên Trang điều hành 

tác nghiệp 

Việc tạo tài khoản và phân quyền cho người sử dụng được thực hiện trên 

Trang điều hành tác nghiệp tại địa chỉ: https://tdtkinhte2021.gso.gov.vn, cụ thể 

như sau: 

-  Đối với tài khoản Ban chỉ đạo, Giám sát viên các cấp: Dùng tài khoản 

Quản trị cấp Tỉnh/huyện (Tài khoản B) để thực hiện việc tạo tài khoản và phân 

quyền. Tài khoản và phân quyền Ban chỉ đạo, Giám sát viên các cấp được tạo trên 

Trang web điều hành chung, Mục Quản trị người dùng (xem hướng dẫn cách tạo 

tài khoản và phân quyền tại Mục văn bản và Tài liệu/Hướng dẫn sử dụng/Hướng 

dẫn sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp). 

- Đối với tài khoản Điều tra viên: Dùng tài khoản Quản trị dữ liệu cấp 

Tỉnh/huyện để thực hiện việc tạo tài khoản và phân quyền. Tài khoản và phân 

quyền Điều tra viên được thực hiện trên Trang điều hành tác nghiệp của từng khối 

(phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp,..), Mục Quản lý hệ thống (xem hướng dẫn 

cách tạo tài khoản và phân quyền tại Mục “Hướng dẫn”). 

3. Tài liệu 

Hiện nay các Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phiếu doanh nghiệp; Sổ tay 

hướng dẫn nghiệp vụ phiếu sự nghiệp, hiệp hội và các video phương án Tổng điều 

tra, video hướng dẫn cung cấp thông tin các phiếu điều tra bản cuối đã được cập 

nhật trên Trang điều hành tác nghiệp (Mục Văn bản và Tài liệu), đề nghị Cục 
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Thống kê sử dụng và thông báo để các Chi cục Thống kê cấp huyện sử dụng trong 

công tác tập huấn và thu thập thông tin. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Cục Thống kê./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo); 

- Các Vụ TMDV, TKQG, CNXD, NLTS; 

- Các phòng, TTTH (để thực hiện); 

- Lưu VT, TKM. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 
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