
 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TCTK-TTDL 

V/v thông báo nghiệp vụ số 5       

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) thực hiện Thông báo nghiệp 

vụ số 5, cụ thể như sau: 

1. Trang Web sử dụng thực hành tập huấn các cấp 

Để thực hành tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin đối với phiếu cơ sở 

sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, BCĐ Trung ương 

đã tạo các Trang Web phục vụ tập huấn các cấp với tên miền như sau:  

- Phiếu cơ sở SXKD cá thể: cathe2021_taphuan.gso.gov.vn 

- Phiếu tôn giáo tín ngưỡng: tongiao2021_taphuan.gso.gov.vn 

Lưu ý: không thực hành trên Trang điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra 

kinh tế. 

2. Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 

2.1. Các loại phiếu điều tra 

- Phiếu điều tra toàn bộ: Áp dụng đối với toàn bộ các cơ sở SXKD cá thể 

có địa điểm SXKD cố định và không cố định.  

- Phiếu điều tra mẫu: Áp dụng đối với các sơ sở SXKD cá thể được chọn mẫu. 

2.2. Chọn mẫu điều tra: Mẫu điều tra cơ sở SXKD cá thể do BCĐ Trung ương 

thực hiện và tự động cập nhật trên hệ thống danh sách đơn vị điều tra. 

2.3. Lực lượng tham gia điều tra 

- Giám giát viên các cấp. 

- Điều tra viên. 

Không tuyển dụng tổ trưởng điều tra đối với phiếu điều tra cơ sở SXKD cá thể. 
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2.4. Nhận diện đơn vị điều tra và một số trường hợp đặc thù 

- Các hộ/cá nhân SXKD trên mạng (online) được xác định là một cơ sở 

SXKD cá thể để lập danh sách và thu thập thông tin trong giai đoạn điều tra. 

- Cơ sở SXKD tại nhà và tại các chợ phiên trên địa bàn các xã khác nhau 

mà thời gian hoạt động tại mỗi nơi đủ từ 03 tháng trở lên trong năm 2021: Xác 

định địa điểm SXKD tại nhà và mỗi chợ là một cơ sở riêng. 

- Cơ sở SXKD cá thể vừa kinh doanh tại nhà, vừa kinh doanh tại chợ phiên 

trên địa bàn xã khác: 

+ Thời gian hoạt động tại nhà đủ 03 tháng, thời gian hoạt động tại chợ 

không đủ 03 tháng: lập danh sách và thu thập thông tin về cơ sở tại nhà, thông tin 

kê khai phiếu bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ sở tại nhà và tại chợ. 

+ Thời gian hoạt động tại nhà không đủ 03 tháng, thời gian hoạt động tại 

chợ không đủ 03 tháng nhưng thời gian hoạt động cộng dồn của cơ sở đủ 03 tháng 

trở lên: Lập danh sách và thu thập thông tin về cơ sở tại nhà, thông tin kê khai 

phiếu bao gồm toàn bộ hoạt động của cơ sở tại nhà và tại chợ. 

- Đối với cơ sở chỉ kinh doanh tại các chợ phiên (trên cùng xã hoặc trên các 

xã khác nhau) mà tổng thời gian hoạt động năm 2021 đủ 03 tháng trở lên, được 

xác định là một cơ sở SXKD cá thể thực hiện lập danh sách và thu thập thông tin 

tại nhà của chủ cơ sở.  

- Các cơ sở chỉ kinh doanh tại các chợ phiên mà tổng thời gian hoạt động tại tất 

cả các chợ không đủ 03 tháng: không được xác định là một cơ sở SXKD cá thể. 

- Đối với với các cơ sở thời gian kinh doanh không đủ 03 tháng năm 2021 

nhưng tổng doanh thu từ hoạt động SXKD lớn (từ 100 triệu đồng trở lên) và hoạt 

động/dự kiến hoạt động thường xuyên hàng năm được xác định là 01 cơ sở để lập 

danh sách và điều tra. 

- Cơ sở trong thời gian lập danh sách hoạt động tại một địa bàn (địa bàn A) 

nhưng khi thu thập thông tin lại chuyển sang kinh doanh tại địa bàn khác (địa bàn 

B) xử lý như sau: tại địa bàn A xác định là cơ sở “không còn tại địa điểm”; tại địa 

bàn B, điều tra viên báo với giám sát viên để thêm mới cơ sở và tiến hành thu thập 

thông tin. 

- Lưu ý: đại lý bán vé số và cá nhân bán vé số dạo: Không được xác định 

là cơ sở SXKD cá thể. 

2.5. Hướng dẫn nghiệp vụ 

- Tên chủ cơ sở: Trường hợp tên chủ cơ sở trên đăng ký kinh doanh khác 

người thực tế điều hành hoạt động SXKD của cơ sở, ghi tên chủ cơ sở thực tế. 
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- Khi thu thập thông tin mà nhóm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ SXKD thực tế 

khác nhóm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ SXKD khi lập danh sách: Thu thập thông 

tin theo ngành sản phẩm thực tế SXKD. 

- Điểm (4), Mục A1.6, “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu 

cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều 

tra kinh tế năm 2021 “Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng 

ký kinh doanh ngày 14/9/2015” thay thế bằng “Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-

CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về đăng ký kinh doanh”; “Luật đầu tư năm 2014” 

thay thế bằng “Luật đầu tư năm 2020”. 

- Các cơ sở chưa đăng ký kinh doanh (ĐKKD) tại các địa phương chưa ban 

hành quy định mức thu nhập phải ĐKKD: Xác định là cơ sở chưa ĐKKD. 

- Tài sản cố định (TSCĐ) đã hết khấu hao nếu vẫn đảm bảo tiêu chuẩn 

TSCĐ và đưa vào SXKD vẫn được xác định là TSCĐ của cơ sở và ghi thông tin 

trên phiếu theo giá thị trường tại thời điểm điều tra (tại thời điểm 01/7/2021) 

- TSCĐ là nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng,…: Chỉ tính giá trị công trình 

(nhà xưởng, văn phòng, cửa hàng,…), không tính giá trị của đất.  

- Ước tính tổng số tiền thu về 1 tháng của cơ sở (Câu A4.2): Ngoài việc hỏi 

thông tin trực tiếp từ chủ cở sở, ĐTV có thể thu thập thông tin về chỉ tiêu doanh 

thu gián tiếp thông qua phỏng vấn cơ sở về sản lượng sản xuất và bán ra theo 

ngày, tuần, tháng (tùy theo lĩnh vực SXKD của cơ sở); hoặc có thể tiếp cận từ chi 

phí của cơ sở để từ đó khai thác thông tin sát đúng với thực tế SXKD của cơ sở. 

- Cơ sở có số tháng thực tế hoạt động trong năm khác số tháng SXKD đối 

với từng nhóm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ: Quy đổi số doanh thu/tháng đối với 

từng nhóm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ như sau:  

Doanh thu bình 

quân 1 tháng của 

nhóm sản phẩm 

= 

Tổng doanh thu các 

tháng có hoạt động của 

nhóm sản phẩm 

/ 

Số tháng hoạt 

động của cơ sở 

trong năm 

Ví dụ: Cơ sở hoạt động 10 tháng nhưng thời gian kinh doanh nhóm hàng A 

chỉ 3 tháng, doanh thu 1 tháng mặt hàng A = 10 triệu đồng. Doanh thu bình quân 1 

tháng của mặt hàng A của cơ sở này là 3 triệu/tháng = (10 triệu x 3 tháng)/10 tháng. 
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 3. Phiếu tôn giáo, tín ngưỡng 

- Cơ sở được xác định là đối tượng điều tra khi đáp ứng đủ 4 tiêu chí: 

(1) Có địa điểm xác định; (2) Có chủ thể quản lý; (3) Có người đứng đầu; (4) Có 

lao động thường xuyên...  

Lưu ý: Các điểm, nhóm tôn giáo chỉ là nơi tập trung sinh hoạt của một nhóm 

người, không có người đứng đầu, không có lao động thường xuyên thì không được 

xác định là đơn vị điều tra. 

- Các đình làng có người trông coi, không hoạt động thường xuyên nhưng 

có thực hiện các nghi lễ vào ngày Rằm, mùng Một hàng tháng: được xác định là 

cơ sở tín ngưỡng. 

- Người làm công ăn lương tại cơ sở như kế toán, tạp vụ, nấu ăn…được xác 

định là lao động thường xuyên của cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nhận nuôi các trẻ mồ côi, người tàn tật, 

người có hoàn cảnh khó khăn, những người này mặc dù có hộ khẩu thường trú 

hoặc tạm trú tại cơ sở nhưng không được tính là lao động của cơ sở. 

BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thu thập thông tin phiếu 

cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng thời gian quy định trong 

phương án Tổng điều tra. Đối với các địa phương có diễn biến phức tạp của dịch 

Covid-19 không thể thực hiện thu thập thông tin theo đúng kế hoạch, đề nghị BCĐ 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo trước ngày 26/6/2021 để BCĐ 

Trung ương hướng dẫn.  

BCĐ Trung ương thông báo để BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thống nhất thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

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

- Các Vụ: TMDV, CNXD, TKQG; 

- Các đơn vị thuộc Cục TTDL; 

- Giám sát viên Trung ương; 

- Lưu: VT, TTDL. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tiến 
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