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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

Số:            /KH-CTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 

 

 Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 ban hành theo 

Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê. Cục Thống kê Hà Tĩnh triển khai kế hoạch điều tra theo các nội dung 

như sau: 

 1. Công tác chuẩn bị điều tra. 

 1.1. Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra 

Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp tỉnh thành lập theo Quyết 

định số 26/QĐ-CTK ngày 21/02/2020 của Cục trưởng Cục Thống kê. Tổ có 

trách nhiệm triển khai thực hiện cuộc điều tra, Tổ trưởng điều hành chung, đảm 

bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ Cục và Chi cục Thống kê 

các huyện, thành phố, thị xã trong suốt quá trình triển khai điều tra. 

Giao phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng thường trực, chịu trách 

nhiệm chính toàn bộ cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh; các phòng nghiệp vụ có 

trách nhiệm trong việc điều tra doanh nghiệp do phòng phụ trách. 

1.2. Tập huấn phương án điều tra 

Phương án điều tra năm 2020 có thay đổi về phương pháp thu thập thông 

tin do đó cấp tỉnh tổ chức tập huấn cho các phòng nghiệp vụ VPC và Chi cục 

Thống kê các huyện (thời gian 01 ngày). Sau lớp tập huấn các đơn vị căn cứ số 

lượng mẫu để có phương án tập huấn hoặc giao điều tra viên trực tiếp liên hệ với 

doanh nghiệp triển khai điều tra phiếu. 

1.3. Lập và rà soát danh sách doanh nghiệp 

        1.3.1. Lập danh sách doanh nghiệp 

Danh sách doanh nghiệp điều tra năm 2020 được lập trên danh sách doanh 

nghiệp đã thu được phiếu trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2019; Danh 

sách doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2019 (do Cục Quản lý đăng ký kinh 

doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp); Danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng 

và phạm vi điều tra có được từ các nguồn thông tin khác. 

 Trên cơ sở tổng hợp các danh sách trên, Tổ Thường trực rà soát với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để xác định và loại khỏi danh sách những doanh nghiệp đã giải 

thể năm 2019 đồng thời lập danh sách doanh nghiệp điều tra theo từng đối tượng 

và đơn vị hành chính cấp huyện, gửi Chi cục rà soát và tổ chức điều tra phiếu. 

 1.3.2. Rà soát danh sách doanh nghiệp 

 Trước thời điểm điều tra, dựa theo danh sách do Tổ Thường trực gửi (bản 

mềm), các đơn vị tiến hành rà soát, nội dung rà soát như sau: 
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- Danh sách điều tra phiếu 1A: Rà soát bổ sung đầy đủ các thông tin định 

danh của doanh nghiệp (Tên, địa chỉ, ngành hoạt động,…) và người cung cấp 

thông tin (Tên, số điện thoại, Email); rà soát tình trạng hoạt động thực tế của 

doanh nghiệp, theo phương án điều tra doanh nghiệp doanh nghiệp đang hoạt 

động phải tạo ra kết quả sản xuất kinh doanh hoặc có chi phí sản xuất kinh 

doanh như: Chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí mua 

hàng,…Đối với tình trạng hoạt động của ngành Thuế cung cấp chỉ dùng để tham 

khảo vì tình trạng đang hoạt động của Thuế khác với tình trạng đang hoạt động 

của Thống kê. 

- Danh sách doanh nghiệp tăng mới trong năm: Rà soát các thôn tin định 

danh của doanh nghiệp (Tên, địa chỉ,…); Rà soát loại hình doanh nghiệp, ngành 

hoạt động chính, số lao động để xác định đối tượng điều tra theo loại phiếu 

tương ứng; Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra phiếu 1A cần bổ sung 

thông tin vào phần người cung cấp thông tin. 

 1.4. Chọn mẫu điều tra 

1.4.1. Phiếu 1A/ĐTDN-DN (điều tra toàn bộ). 

- Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước đã được 

cổ phần hóa có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ; 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 100 lao động trở lên (riêng doanh 

nghiệp hoạt động ngành thương mại có từ 50 lao động trở lên); 

- Các doanh nghiệp có hoạt động SXKD chính trong các ngành: lưu trú; 

vận tải (hàng không, đường biển và đường sắt); 

- Doanh nghiệp có từ 2 cơ sở trực thuộc trở lên, trong đó có ít nhất 1 cơ sở 

đóng trên địa bàn tỉnh, TP khác với trụ sở chính của doanh nghiệp. 

          1.4.2. Phiếu số 1A/ĐTDN-DN (điều tra chọn mẫu). 

- Dàn mẫu áp dụng đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, được lập theo 

quy mô lao động và theo ngành kinh tế cấp 4 (dưới 10 lao động, chọn 10% DN; 

từ 10-49 lao động, chọn 20% DN và từ 50-99 lao động, chọn 50% DN). 

- Danh sách mẫu doanh nghiệp điều tra theo phiếu 1A/ĐTDN-DN do 

Tổng cục Thống kê chọn. 

- Các doanh nghiệp ngoài nhà nước không thuộc đối tượng điều tra phiếu 

số 1A/ĐTDN-DN sẽ lập danh sách theo phiếu số 1B/ĐTDN-DS. 

 2. Thu thập thông tin. 

 Đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện phiếu 

1A/ĐTDN: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự 

cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) trên Trang 

thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp.  

 Đối với những doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B/ĐTDN-DS:  

 Áp dụng các hình thức thu thập thông tin sau: 

 - Doanh nghiệp tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của 

Điều tra doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng 
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nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu web-form (phiếu điều tra trực tuyến) 

trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp. 

 - Điều tra viên tiến hành thu thập thông tin bằng các hình thức khác: Qua 

email, điện thoại,… 

 3. Thời gian triển khai. 

 - Tập huấn phương án điều tra ở cấp tỉnh, huyện: Từ 09/3 – 15/3/2020 

 - Rà soát danh sách, đề nghị thay mẫu doanh nghiệp điều tra phiếu 1A 

(nếu có): Trước 20/3/2020. 

 - Các đơn vị tạo tài khoản trên trang web “thongkedoanhnghiep” phân 

công điều tra viên phụ trách doanh nghiệp điều tra phiếu 1A và 1B: Trước 

30/3/2020.  

 - Triển khai điều tra: Từ ngày 01/4 đến 15/5/2020, cụ thể: 

 + Phiếu 1A điều tra 45 ngày: Từ ngày 01/4 – 15/5/2020 

 + Phiếu 1B điều tra 30 ngày: Từ ngày 01/4 – 30/4/2020 

 - Nghiệm thu phiếu:  

 + Phiếu 1B nghiệm thu đợt 1 bằng file mềm, từ ngày 05/5 – 15/5/2020, 

các đơn vị gửi file mềm qua mail congnghiepht@gso.gov.vn để nghiệm thu. Đợt 

2 các đơn vị in, ký xác nhận và nghiệm thu cùng phiếu 1A.  

 - Phiếu 1A từ ngày 18/5 – 29/5/2019 (lịch nghiệm thu căn cứ số lượng 

phiếu của các đơn vị).   

 - Kiểm tra, xử lý, sửa lỗi kết quả nhập tin và báo cáo giải trình về TCTK: 

Từ ngày 01/6 đến 30/6/2020.  

 6. Phân công địa bàn điều tra 

 - Chi cục Thống kê chịu trách nhiệm điều tra doanh nghiệp ngoài nhà 

nước và hợp tác xã đóng trên địa bàn. 

 - Riêng Thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà do thiếu nhân lực, số 

lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn lớn, việc tiếp cận thu thập thông tin gặp 

nhiều khó khăn. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng cuộc điều tra, Lãnh 

đạo Cục phân công các phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục hỗ trợ điều tra, bao 

gồm cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp 

ngoài nhà nước. 

 Giao 3 phòng nghiệp vụ: Công nghiệp Xây dựng; Thương mại và Nông 

nghiệp trực tiếp điều tra các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài theo ngành và lĩnh vực phụ trách. 

Số lượng phân công dự kiến như sau. 

Đvt: Doanh nghiệp 

TT Đơn vị điều tra 

Tổng 

số 

Phiếu 

1A 

Danh 

sách 1B 

  Tổng cộng 6.235 1.246 4.989 

1 Tổ Thường trực 1.294 427 867 

1.1 P.CNXD (T.Giang; HH.Tập; 35 mẫu 1A huyện TH)  347 145 202 

1.2 Phòng TM (Nam Hà; 41 mẫu 1A huyện TH) 270 132 138 

1.3 Phòng NN (Bắc Hà) 200 43 157 

1.4 Phòng TH (Nguyễn Du; Thạch Linh) 285 52 233 

1.5 Phòng Thanh tra (Thạch Quý; Văn Yên) 104 15 89 

mailto:congnghiepht@gso.gov.vn
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1.6 Phòng DSVX (Đại Nài; 25 mẫu 1A huyện TH) 88 40 48 

1.7 Chi đoàn Cục Thống kê (1B huyện Thạch Hà) 245 0 245 

2 Thành phố Hà Tĩnh 471 110 361 

3 Thị xã Hồng Lĩnh 298 54 244 

4 Huyện Hương Sơn 394 60 334 

5 Huyện Đức Thọ 338 67 271 

6 Huyện Vũ Quang 133 15 118 

7 Huyện Nghi Xuân 364 72 292 

8 Huyện Can Lộc 283 51 232 

9 Huyện Hương Khê 299 43 256 

10 Huyện Thạch Hà (1B hợp tác xã) 125 0 125 

11 Huyện Cẩm Xuyên 434 84 350 

12 Huyện Kỳ Anh 290 48 242 

13 Huyện Lộc Hà 275 41 234 

14 Thị xã Kỳ Anh 992 174 818 
 

 Rút kinh nghiệm điều tra doanh nghiệp những năm trước, để cuộc điều tra 

doanh nghiệp năm 2020 đảm bảo số lượng thu phiếu, tiến độ, thời gian thu thập 

thông tin. Tổ Thường trực tỉnh yêu cầu:     

     - Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp có trên địa bàn ở các huyện, thành 

phố, thị xã do Tổ Thường trực chỉ đạo tỉnh cung cấp, Chi cục Thống kê huy 

động và phân công cán bộ, công chức tham gia cuộc điều tra theo từng địa bàn 

xã/phường/thị trấn; tuyệt đối không khoán trắng toàn bộ cuộc điều tra cho 1 số 

cán bộ Chi cục. 

- Tiến hành đôn đốc, hướng dẫn ghi phiếu điều tra của các doanh nghiệp 

theo đúng nội dung trong phương án điều tra và đảm bảo thời gian điều tra theo 

quy định. 

- Rà soát số lượng doanh nghiệp đã triển khai và số lượng doanh nghiệp 

có trên địa bàn, giải trình danh sách doanh nghiệp không tìm thấy, không điều 

tra được đúng thực tế về Tổ Thường trực tỉnh để có hướng xử lý các doanh 

nghiệp này. 

    Trên đây là kế hoạch thực hiện cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Lãnh đạo Cục yêu cầu Tổ thường trực chỉ đạo tỉnh và Chi 

cục Thống kê các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc 

để cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo tiến độ kế 

hoạch chung của ngành./. 

 
Nơi nhận: 

- Vụ TK CN; 

- Lãnh đạo Cục; 

- CCTK các huyện, TP, TX; 

- Phòng nghiệp vụ;  

- Thành viên Tổ TT; 

- Lưu VT, CNXD. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thanh Bình 

TỔ TRƯỞNG TỔ THƯỜNG TRỰC 
 

(để b/c) 
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