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    Số: 1416 /UBND- KT1 
V/v tổ chức, thực hiện Điều tra  

doanh nghiệp năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

 
Kính gửi:     

    - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - Cục Thuế tỉnh;  

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

    - Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh; 

    - Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

 

Sau khi xem xét báo cáo và đề xuất của Cục Thống kê tỉnh tại Văn bản số 

80/CV-CTK ngày 10/3/2020 về việc ban hành Văn bản chỉ đạo điều tra doanh 

nghiệp năm 2020. 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 

43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó Tổng cục 

Thống kê đã ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 về điều 

tra doanh nghiệp 2020. Mục đích cuộc điều tra để thu thập các thông tin cơ bản 

phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và 

các doanh nghiệp, hợp tác xã; tổng hợp các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia, biên soạn ấn phẩm “Sách trắng doanh nghiệp năm 2021” và 

các yêu cầu thống kê khác.  

Trong tình hình diễn biến dịch bệnh do Virut Covid-19 gây ra đang có diễn 

biến phức tạp, cuộc điều tra lần này được thực hiện bằng phương pháp điều tra 

phiếu web-form (điều tra trực tuyến, doanh nghiệp đăng nhập và tự kê khai). Để 

thực hiện tốt cuộc điều tra doanh nghiệp đảm bảo số lượng, chất lượng và thời 

gian; Ủy ban nhân dân tỉnh giao:  

1. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Phương án điều 

tra doanh nghiệp năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1193/QĐ-

TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống kê, xây dựng kế hoạch cụ thể, 

chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu cần thiết thu thập và phục vụ quá trình điều 

tra, khảo sát doanh nghiệp; ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về việc kê khai 

thông tin; gửi các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thực hiện việc 

đăng tải lên các trang thông tin điện tử của các đơn vị. 

2. Trên cơ sở Kế hoạch điều tra cụ thể, các sở, ban, ngành, địa phương, 

đơn vị có tên trên chủ động phối hợp, hỗ trợ và cung cấp các thông tin, số liệu, 



tài liệu có liên quan cho Cục Thống kê theo yêu cầu và đúng quy định của pháp 

luật để phục vụ công tác điều tra. 

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh 

theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn 

thành và nộp báo cáo tài chính năm 2019 đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định; 

đồng thời đề nghị, thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã tích cực phối hợp 

với ngành Thống kê, tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form trên Trang thông 

tin điện tử của cuộc điều tra doanh nghiệp đảm bảo chính xác, kịp thời theo 

đúng quy định của Luật Thống kê. 

4. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên 

quan phối hợp với ngành Thống kê, đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn khai báo thông tin thống kê và báo cáo kết quả điều tra doanh nghiệp về 

tỉnh qua Cục Thống kê tổng hợp.  

Định kỳ hàng tháng, Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm báo cáo tiến độ, kết 

quả thực hiện về UBND tỉnh; đồng thời tham mưu phương án giải quyết những 

khó khăn vướng mắc (nếu có), đảm bảo việc tổ chức điều tra chất lượng, chính 

xác, theo đúng phương án và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, KT1. 
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