
 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TCTK-TTDL 

V/v thông báo nghiệp vụ số 6 

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 6, cụ thể như sau: 

1. Trang Web và phần mềm điều tra CAPI 

1.1 Trang Web và phần mềm CAPI sử dụng thực hành tập huấn các 

cấp từ ngày 28/6/2021 

Đối với các lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu cơ sở sản 

xuất kinh doanh (SXKD) cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng các cấp từ ngày 

28/6/2021, BCĐ Trung ương đề nghị: 

* Về Trang Web tập huấn: Vẫn tiếp tục sử dụng Trang Web phục vụ tập 

huấn với tên miền đã được thông báo tại Thông báo nghiệp vụ số 5 (phiếu cơ sở 

SXKD cá thể: cathe2021_taphuan.gso.gov.vn; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: 

tongiao2021_taphuan.gso.gov.vn). 

* Về phần mềm CAPI dành cho tập huấn phiếu cơ sở SXKD cá thể và cơ 

sở tôn giáo, tín ngưỡng: Chỉ sử dụng được trên hệ điều hành Android và cài đặt 

theo file được đăng tải trên Trang Web tập huấn theo các bước như sau: 

- Bước 1: Truy cập Trang web tập huấn (có thể truy cập bằng máy tính 

hoặc điện thoại). 

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

+ Phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: tongiao2021_taphuan.gso.gov.vn 

- Bước 2: Kích vào chức năng “App tập huấn”. Phần mềm điều tra được 

tải về máy. 
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- Bước 3: Thực hiện cài đặt file vừa tải vào điện thoại sử dụng hệ điều 

hành Android.  

LƯU Ý: PHẦN MỀM TRÊN CHPLAY VÀ APPSTORE CHỈ SỬ DỤNG CHO 

ĐIỀU TRA CHÍNH THỨC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG TRONG TẬP HUẤN. 

1.2. Phần mềm điều tra CAPI sử dụng cho điều tra chính thức từ ngày 

01/7/2021 

- Để tiến hành thu thập thông tin, ĐTV phải gỡ tất cả cài đặt phần mềm 

điều tra CAPI và cài đặt lại phiên bản sử dụng cho điều tra chính thức. 

- Thực hiện tải và cài đặt phần mềm điều tra theo hướng dẫn tại Mục C, 

Phần II, Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI Phiếu cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. 

+ Phần mềm điều tra cơ sở SXKD cá thể áp dụng chính thức cho thu thập 

thông tin tại địa bàn có phiên bản: V 1.7.0. 

+ Phần mềm điều tra cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng áp dụng chính thức cho 

thu thập thông tin tại địa bàn có phiên bản: V 1.1.1. 

LƯU Ý: TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA ĐTV KHÔNG ĐƯỢC GỠ BỎ 

PHẦN MỀM ĐỂ TRÁNH VIỆC MẤT DỮ LIỆU. 

2. Phiếu điều tra và nghiệp vụ thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể 

2.1. Các các câu hỏi áp dụng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể không có địa điểm kinh doanh cố định (mã địa điểm = 6) 

Các cơ sở SXKD cá thể không có địa kiểm kinh doanh cố định thực hiện 

thu thập thông tin đối với phiếu toàn bộ (Phiếu 2/CT-TB) nhưng lược bớt một 

số nội dung. Nội dung các câu hỏi phỏng vấn bao gồm: 

Mục A: Thông tin chung của cơ sở.  

Mục A.1: Thông tin định danh. 

Mục A.2: Thông tin về lao động của cơ sở: Câu A2.1; A2.1.1 (bỏ câu A2.2). 

Mục A.3: Thông tin về tài sản của cơ sở: Câu A3.1; A3.1.2; A3.1.4 (bỏ 

A3.1.1; A3.1.3); A3.2; A3.2.1. 

Mục A.4: Thông tin về hoạt động SXKD của cơ sở: Câu A4.1; A4.2; A4.3. 

Mục A.5: Thông tin về nhóm SP và kết quả SXKD của cơ sở: Câu 

A5.1; A5.2; A5.3; (bỏ A5.4; A5.5; A5.5.1); A5.6. 
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Mục A.6: Câu A6.1; A6.1.12; A6.1.13 (bỏ A6.1.1 đến A6.1.11); Câu 

A6.3; A6.3.9 (bỏ A6.3.1 đến A6.3.8). 

Mục A.7: Bỏ toàn bộ câu A7 (gồm: A7; A7.1; A7.2; A7.4). 

Mục A.8: Thông tin về sử dụng năng lượng: Câu A8.1; A8.1.2; 

A8.1.3; A8.1.10 (bỏ A8.1.1; A8.1.4 đến A8.1.9). 

Mục A.9: Bỏ toàn bộ câu A9 (gồm: A9.1 đến A9.4). 

2.2. Hướng dẫn nghiệp vụ 

- Các hộ sản xuất muối thỏa mãn 04 tiêu chí về nhận diện đơn vị điều tra 

được xác định là 01 cơ sở thuộc đối tượng điều tra phiếu cơ sở SXKD cá thể, 

được lập danh sách và tiến hành thu thập thông tin. 

- Đối với những cơ sở mà chủ cơ sở là người không có quốc tịch, nhưng 

có hoạt động SXKD thỏa mãn 04 tiêu chí về nhận diện đơn vị điều tra được xác 

định là 01 cơ sở thuộc đối tượng điều tra và quy ước ghi quốc tịch của chủ cơ sở 

tại câu A1.5.4 là mã 2 “Nước ngoài”. 

- Đối với cơ sở chỉ kinh doanh tại các chợ phiên thì Câu A1.2; A1.3 quy 

ước ghi như sau: 

+ Câu A1.2: Ghi địa điểm SXKD của cơ sở là địa chỉ nhà của chủ cơ sở. 

+ Câu A1.2.1: Chọn “Địa điểm SXKD chủ cơ sở đi thuê/mượn”. 

+ Câu A1.3: Chọn 3 “Tại chợ kiên cố, bán kiên cố”. 

- Đối với tài sản cố định được xác định tại câu A3.1 và A3.2: Ghi nhận 

giá trị theo nguyên giá tài sản cố định. 

- Các cơ sở SXKD cá thể có lắp đặt định vị trên xe ô tô/phương tiện vận tải (để 

quản lý hành trình) được xác định là có sử dụng phần mềm, câu A9.4 chọn 1 “Có”. 

3. Thu thập thông tin đối với các địa bàn chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid 19 

- Đối với các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị  

số 15/CT- TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực 

hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid- 19 và các quy định phòng dịch của địa phương, BCĐ 

cấp tỉnh chỉ đạo tạm dừng thu thập thông tin các cơ sở SXKD cá thể và cơ sở 

tôn giáo, tín ngưỡng cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát. 
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- Đối với các địa bàn không chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19, 

BCĐ cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin theo kế hoạch nhưng phải 

nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19; bảo đảm 

tuyệt đối an toàn cho ĐTV, GSV và người cung cấp thông tin. 

- Căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19, BCĐ Trung ương sẽ có chỉ 

đạo cụ thể về việc thu thập thông tin tại địa bàn. 

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; 

- GSV Trung ương; 

- Lưu: VT, TTDL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Trung Tiến 
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