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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TCTK-TTDL 

V/v thông báo nghiệp vụ số 4 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

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

trực thuộc Trung ương 
 

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg 

ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 

(BCĐ) trung ương đề nghị BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phổ biến, 

chỉ đạo các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) về Thông báo nghiệp vụ số 4, 

cụ thể như sau: 

1. Phiếu điều tra doanh nghiệp, hợp tác xã 

(1) Đối với các tỉnh, thành phố có dưới 8000 doanh nghiệp  

Hệ thống phần mềm sẽ mở đến hết ngày 15/6/2021 để bắt đầu thực hiện 

việc kiểm tra, xác minh, làm sạch và hoàn thiêṇ số liệu. Cụ thể: 

- BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo 

GSV các cấp kiểm tra lỗi trong phiếu điều tra và đề nghị ĐTV liên hệ với đơn vị 

điều tra xác minh thông tin. ĐTV có thể sử dụng tài khoản của ĐTV để cập nhật 

thông tin (nếu cần) sau khi đã xác minh thông tin với đơn vi ̣ điều tra. 

- BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Cục Thống kê báo cáo 

giải trình các trường hợp thuộc đơn vị thu thập thông tin nhưng đến 15/6/2021 

vẫn chưa thực hiện được, nhất là các đơn vị trong năm 2020 có phát sinh doanh 

thu (phần mềm đã có công cụ để rà soát các trường hợp này). 

(2) Đối với các tỉnh, thành phố có từ 8000 doanh nghiệp trở lên 

BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đaọ tiếp tuc̣ công tác thu 

thập thông tin theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, chỉ đạo các GSV và ĐTV tập trung 

thực hiện việc kiểm tra, xác minh và làm sạch số liệu đồng thời với quá trình các 

đơn vị cung cấp thông tin (cần lưu ý đối với trường hợp đơn vị năm 2020 có phát 

sinh doanh thu nhưng chưa thu được phiếu như nêu trên) để đảm bảo tiến đô ̣của 

cuôc̣ Tổng điều tra. 

2. Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Để chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 

và bảo đảm công tác phòng, chống  dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê dự kiến tổ 

chức Hội nghị tập huấn cấp trung ương theo hình thức trực tuyến trong hai đợt để 

phù hợp với diễn biến của dịch, cụ thể như sau: 
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- Đợt 1: Dư ̣kiến vào ngày 08/6/2021 đối với các điạ phương hiện đáp ứng 

các yêu cầu phòng chống dịch.  

Đề nghị BCĐ tỉnh, thành phố trưc̣ thuôc̣ trung ương trên cơ sở tình hình 

dịch bệnh tại địa phương và điều kiện phục vụ hội nghị để đăng ký tham dự Hôị 

nghi ̣tập huấn đợt 1 (mâũ gửi kèm). Đăng ký tham dự gửi về Tổng cuc̣ Thống kê 

(qua email: trtthuyen@gso.gov.vn) chậm nhất ngày 03/6/2021. 

- Đợt 2: Tập huấn đối với các địa phương chưa tham gia đợt 1; thời điểm 

tập huấn sẽ được thông báo sau căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh. 

Tổng cục Thống kê thông báo để BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương thống nhất thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Vụ TMDV, TKQG, CNXD, NLTS; 

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

- Lưu: VT, TTDL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 

TỈNH/THÀNH PHỐ..... 

 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương (Tổng cục Thống kê) 

 

 

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh/thành phố.... đăng ký tập huấn điều tra 

cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng như sau: 
       

STT Nội dung 

Đăng ký tập huấn 

(đăng ký: đánh dấu 

“X”, không đăng ký: 

để trống) 

Số lượng người 

tham dự 

(người) 
Ghi chú 

1 
Đăng ký dự tập huấn đợt 1 

(ngày 08/6/2021) 
   

2 Đăng ký tập huấn đợt 2     

        

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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