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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
____________________ 

 
Số: 1672/QĐ-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 ________________________ 

 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (viết tắt là Tổng điều tra) trên 
phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá 
thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản đã thu thập trong Tổng 
điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016),cơ quan hành chính, Đảng, đoàn 
thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp 
nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp 
giấy phép hoạt động tại Việt Nam, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng 
kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. 

Điều 2. Nội dung Tổng điều tra 

1. Thông tin chung về cơ sở: Thông tin định danh của cơ sở; ngành hoạt động sản 
xuất kinh doanh; loại hình cơ sở: Loại hình doanh nghiệp, cơ quan hành chính, Đảng, 
đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên; cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Thông tin về người 
đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động. 

3. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn, kết 
quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn 
đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh 
nghiệp; hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; các chỉ tiêu thống kê 
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chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế 
Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. 

4. Thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng máy tính, mạng 
internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động 
mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet. 

5. Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp: Mục tiêu, kết 
quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn. 

6. Thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với 
nước ngoài, mức độ sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Điều 3. Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn 

1. Giai đoạn 1: Thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh 
thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc 
của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 30 
tháng 5 năm 2017. 

2. Giai đoạn 2: Thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;  cơ sở 
sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông 
tin từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017.  

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2017. Kết quả chính thức công bố vào 
quý III năm 2018. 

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương 

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê):  

a) Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương gồm đại diện lãnh đạo các 
Bộ, ngành có liên quan do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng ban; hướng 
dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 
các cấp ở địa phương. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương sử dụng con dấu của 
Tổng cục Thống kê; 

b) Chủ trì xây dựng phương án Tổng điều tra; tổ chức điều tra thí điểm để hoàn 
thiện phương án Tổng điều tra. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quyết định ban hành phương án Tổng điều tra. Phương án Tổng điều tra 
được xây dựng trên cơ sở khai thác tối đa nguồn số liệu từ hồ sơ hành chính hoặc các 
cuộc điều tra khác; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan, các địa phương tổ chức, chỉ đạo 
thực hiện Tổng điều tra, tổng hợp, công bố kết quả Tổng điều tra; 
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d) Xây dựng dự toán kinh phí Tổng điều tra và tổng hợp trong dự toán ngân sách 
năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) gửi Bộ Tài chính tổng hợp 
theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức điều tra theo ngành dọc trên cơ sở phương 
án Tổng điều tra, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương và gửi kết quả 
về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương để tổng hợp chung kết quả của toàn quốc. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin ở trung ương và địa 
phương phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng điều 
tra các cấp trong việc tuyên truyền phục vụ Tổng điều tra;  

4. Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và thực hiện Tổng điều tra thống nhất theo yêu 
cầu và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra trung ương.  

Điều 5. Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do ngân sách 
Nhà nước đảm bảo và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện 
quản lý, sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.  

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                              
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao;                                                                 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 
- Tổng cục Thống kê; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: VT, KTTH (3b). 

THỦ TƯỚNG  
 

(Đã ký) 
 

 
Nguyễn Xuân Phúc 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
          

Số: 1667/QĐ-BKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; 

Căn cứ Công văn cử người tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung 
ương năm 2017 của các Bộ, ngành;  

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017 gồm 
các Ông, Bà có tên sau đây: 

1. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Phó Trưởng ban thường trực; 

3. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Uỷ viên thường trực; 

4. Ông Trần Đơn, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên; 

5. Ông Bùi Văn Nam, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên; 

6. Ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên; 

7. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên; 
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8. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Uỷ viên;  

9. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Uỷ viên; 

10. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên;  

11. Ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Uỷ viên; 

12. Ông Nguyễn Đại Trí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Uỷ 
viên; 

13. Bà Lê Thị Minh Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, 
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên; 

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017 có nhiệm vụ: 
xây dựng phương án Tổng điều tra trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt; tổ chức 
điều tra thí điểm để rút kinh nghiệm về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo, triển 
khai Tổng điều tra; tổ chức chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng phương án được 
phê duyệt. Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017 giúp việc Ban 
Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
ban hành Quyết định thành lập.  

Điều 3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017 được sử dụng 
con dấu của Tổng cục Thống kê, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 
khi hoàn thành nhiệm vụ.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và các Ông, 
Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- CTK tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Vụ TCCB, Bộ KHĐT; 
- Lưu: VT, TCTK(03). 

 

BỘ TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Chí Dũng 
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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: 787/QĐ-TCTK                         Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 
Tổng điều tra kinh tế trung ương năm 2017 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg 
ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a 
Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 
trung ương năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành 
chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Công văn cử người tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng 
điều tra kinh tế trung ương năm 2017 của các Bộ, ngành; 

 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thống kê 
Thương mại và Dịch vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 
trung ương năm 2017 (sau đây viết gọn là Tổ Thường trực) gồm những Ông, Bà có tên 
sau đây: 
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1. Bà Lê Thị Minh Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ,  
Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng; 

2. Ông Phạm Đình Thuý, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục  
Thống kê, Tổ phó; 

3. Bà Phạm Thị Quỳnh Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và  
Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, Tổ phó; 

4. Ông Trần Ngọc Thắng, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư,  
Bộ Quốc Phòng, Thành viên;  

5. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục A84, Tổng cục An ninh, 
Bộ Công an, Thành viên; 

6. Ông Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin 
và Truyền thông, Thành viên; 

7. Ông Lê Hồng Phong, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Thành viên; 

8. Ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Thành viên; 

9. Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, 
Thành viên; 

10. Ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ,  
Thành viên;  

11. Ông Nguyễn Danh Hưng, Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp,  
Văn phòng Chính phủ, Thành viên; 

12. Ông Võ Song Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Pháp chế, Kho bạc Nhà nước, 
Thành viên; 

13. Bà Lê Thu Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Tổng cục Thuế, 
Thành viên; 

14. Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và  
Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Thành viên; 

15. Ông Đậu Ngọc Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 
Thành viên;  

16. Bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và  
Thủy sản, Tổng cục Thống kê, Thành viên; 
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17. Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, 
Tổng cục Thống kê, Thành viên;   

18. Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, 
Tổng cục Thống kê, Thành viên;   

19. Ông Đỗ Anh Kiếm, Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường, Tổng cục 
Thống kê, Thành viên;   

20. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Thống kê, 
Thành viên;  

21. Ông Nguyễn Hữu Thoả, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, 
Tổng cục Thống kê, Thành viên;  

22. Ông Trần Đăng Long, Chánh Văn phòng, Văn phòng Tổng cục Thống kê, 
Thành viên;  

23. Ông Lê Văn Phát, Giám đốc Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê, Tổng 
cục Thống kê, Thành viên; 

24. Ông Khổng Đỗ Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, 
Tổng cục Thống kê, Thành viên; 

25. Ông Cao Quang Thành, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tin học Thống 
kê khu vực I, Tổng cục Thống kê, Thành viên;  

26. Bà Bùi Bích Thủy, Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện, Tổng cục 
Thống kê, Thành viên. 

Điều 2. Tổ Thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tổng điều 
tra kinh tế trung ương năm 2017, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các nội dung chủ yếu của 
cuộc Tổng điều tra, cụ thể như sau: 

- Xây dựng phương án, tài liệu hướng dẫn và dự toán kinh phí Tổng điều tra trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; 

- Tổ chức điều tra thí điểm; tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên trung ương, Tổ 
Thường trực và giám sát viên cấp tỉnh; Kiểm tra việc tập huấn, thu thập thông tin tại 
địa bàn và tổng hợp nhanh kết quả Tổng điều tra tại các cấp; 

- Tổ chức nghiệm thu phiếu điều tra cấp tỉnh, xử lý kết quả Tổng điều tra, biên 
soạn các báo cáo kết quả sơ bộ, chính thức của cuộc Tổng điều tra;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 
trung ương năm 2017. 
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Tổ trưởng Tổ Thường trực chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 
kinh tế trung ương năm 2017 về hoạt động của Tổ. Các thành viên của Tổ Thường trực 
chịu sự phân công nhiệm vụ của Tổ trưởng. Văn phòng Tổ Thường trực đặt tại Tổng 
cục Thống kê, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. 

Tổ Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng 
Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Ông, 
Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- Các Uỷ viên BCĐTĐTTW; 
- Lưu: VT, Vụ TCCB.  

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Bích Lâm 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 1879/QĐ-BKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 26  tháng 12 năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tổ chức rà soát danh sách doanh nghiệp năm 2017 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 
2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-
TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm a, 
Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Phó trưởng ban Thường 
trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành lập và rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực 
thuộc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) phục vụ cuộc Tổng điều tra kinh tế 
năm 2017 theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ 
và kịp thời thông tin theo nội dung được yêu cầu. 

Điều 3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế 2017 cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Quyết định này. 
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Điều 4. Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp 
Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 

1. Cấp Trung ương: 

a) Thành phần: Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp Trung ương 
gồm: 

- Ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê, Tổ trưởng; 

- Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục Thống 
kê, Phó Tổ trưởng thường trực; 

- Bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng 
cục Thống kê, Phó Tổ trưởng; 

- Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công 
nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Thành viên; 

- Ông Hà Quang Tuyến,Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Tổng cục 
Thống kê, Thành viên; 

- Ông Cao Quang Thành, Phó giám đốc Phụ trách Trung tâm tin học Thống kê 
khu vực I, Tổng cục Thống kê, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Huy Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp, Tổng cục 
Thống kê, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Vụ Kê khai và kế toán thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, 
Thành viên. 

b) Nhiệm vụ: Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp Trung 
ương có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương chỉ đạo triển 
khai, hướng dẫn thực hiện việc rà soát danh sách doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. 

2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Thành phần: Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 

- Cục trưởng Cục Thống kê, Tổ trưởng; 



20 

- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Cục Thuế, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Thành viên; 

- Một số đại diện lãnh đạo cấp phòng Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Cục Thuế, Sở Công Thương, Thành viên; 

- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, 
Thành viên. 

b) Nhiệm vụ: Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh 
tế cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo kế hoạch được ban hành kèm theo 
Quyết định này và hướng dẫn của Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh 
nghiệp Trung ương. 

Điều 5. Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp Trung 
ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự giải thể sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 
kinh tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại 
Điều 4 và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 4; 
- Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW  

(để phối hợp chỉ đạo); 
- Bộ Tài chính (để phối hợp chỉ đạo); 
- Tổng cục Thuế (để phối hợp chỉ đạo); 
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; 
- Các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Sở KHĐT, Sở Công Thương tỉnh, thành 

phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, TCTK (5 bản). 

(Đã ký) 

 
TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

Nguyễn Chí Dũng 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT  
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NĂM 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT 
ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

___________________ 

 

1. Mục đích 

- Thống kê đầy đủ số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị cơ sở trực thuộc 
doanh nghiệp, hợp tác xã hiện có đến thời điểm 31/12/2016 trên phạm vi cả nước và 
từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 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; 

- Phục vụ thu thập thông tin khối doanh nghiệp, hợp tác xã trong Tổng điều tra 
kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ; 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, quản lý đối tượng nộp thuế đối với 
các doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. Đối tượng và phạm vi rà soát 

a) Đối tượng rà soát 

- Các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết 
bởi Luật doanh nghiệp; hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các doanh nghiệp 
hạch toán kinh tế độc lập được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành 
như Luật bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật luật sư,… đã được đăng ký trước thời 
điểm 31/12/2016; 

- Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; 

- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép 
hoạt động tại Việt Nam. 

b) Phạm vi rà soát 

Tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh 
nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp của doanh nghiệp nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam trên phạm vi cả nước. 
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3. Nội dung và cách thức tiến hành rà soát 

a) Nguồn thông tin 

Căn cứ vào nguồn thông tin do 4 cơ quan cung cấp: 

(1) Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp được 
cấp mã số thuế có đến thời điểm 31/12/2016 do Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính quản lý; 

(2) Danh sách các doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh có đến thời điểm 
31/12/2016 do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; 

(3) Danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã đã thu được phiếu số 1A/ĐTDN-DN; 
1B/ĐTDN-DS trong điều tra doanh nghiệp năm 2016 do Tổng cục Thống kê quản lý; 

(4) Danh sách các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài 
được cấp phép hoạt động tại Việt Nam do Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quản lý (sau đây viết gọn là Sở Công Thương). 

b) Cách thức tiến hành 

(1) Rà soát số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã 

 - Bước 1: Sử dụng danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã do Tổng cục Thuế cung 
cấp làm nền, đối chiếu các thông tin chủ yếu có liên quan gồm: Tên doanh nghiệp, mã 
số thuế, địa chỉ, loại hình, ngành kinh doanh chính, tình trạng hoạt động của doanh 
nghiệp, hợp tác xã với danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã của Tổng cục Thống kê, 
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Bước 2: Lập danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã trùng tên, trùng mã số thuế, 
trùng tình trạng hoạt động thì không tiến hành rà soát thực tế đối với các đơn vị này. 

 - Bước 3: Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã do các cơ quan cung cấp còn 
có sự khác biệt về tên, mã số thuế, tình trạng hoạt động, Tổ Thường trực chỉ đạo rà 
soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh tổ chức rà soát thực tế bằng các hình thức phù 
hợp với điều kiện của địa phương như: trực tiếp đến doanh nghiệp, hợp tác xã, gửi 
thư điện tử (email), gọi điện thoại,… để xác minh thông tin. 

Trên cơ sở đó các cơ quan thống nhất số lượng doanh nghiệp và báo cáo kết quả 
theo các biểu mẫu quy định. 

(2) Lập danh sách cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, văn phòng đại diện của các 
doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. 

Dựa vào danh sách các đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp do Tổng cục Thuế 
cung cấp và danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài 
được cấp phép hoạt động tại Việt Nam do Sở Công Thương cung cấp, Tổ Thường trực 
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chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh tiến hành phân loại và lập danh sách 
theo mẫu biểu quy định. 

c) Nội dung rà soát 

Nội dung rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã gồm: Tên, địa chỉ, điện 
thoại, loại hình, tình trạng hoạt động, ngành kinh doanh chính. 

d) Báo cáo kết quả rà soát 

Sau khi rà soát, đối chiếu giữa nguồn thông tin hiện có của các cơ quan và quá 
trình xác minh tại địa bàn, Tổ Thường trực rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh 
báo cáo kết quả cho Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp Trung 
ương theo 5 loại biểu mẫu sau (chi tiết xem phần phụ lục). 

- Biểu số 1: Số doanh nghiệp thực tế tồn tại trên địa bàn chia theo tình trạng hoạt 
động tính đến thời điểm 31/12/2016; 

- Biểu số 2: Số doanh nghiệp thực tế tồn tại trên địa bàn chia theo ngành kinh tế 
và tình trạng hoạt động tính đến thời điểm 31/12/2016; 

- Biểu số 3: Số hợp tác xã thực tế tồn tại trên địa bàn chia theo ngành kinh tế và 
tình trạng hoạt động tính đến thời điểm 31/12/2016; 

- Biểu số 4: Số cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thực tế tồn tại tính đến thời điểm 
31/12/2016 trên địa bàn chia theo tình trạng hoạt động; 

- Biểu số 5: Danh sách chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài trên địa bàn tính đến thời điểm 31/12/2016.  

4. Các bảng danh mục sử dụng trong rà soát danh sách doanh nghiệp 

a) Bảng phân ngành kinh tế: Áp dụng bảng hệ thống phân ngành kinh tế  
Việt Nam 2007 (phân loại theo ngành kinh tế cấp I). 

b) Bảng danh mục loại hình doanh nghiệp: Gồm các loại hình doanh nghiệp 
như sau: 

(1) Doanh nghiệp nhà nước (mã số 1) gồm: (1) Công ty TNHH do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng 
công ty nhà nước (kể cả Ngân hàng Thương mại nhà nước), Công ty mẹ trong nhóm 
công ty mẹ - công ty con. (2) Công ty TNHH một thành viên độc lập do nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ; (3) Công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%; 

(2) Doanh nghiệp ngoài nhà nước (mã số 2) gồm: (4) Doanh nghiệp tư nhân;  
(5) Công ty hợp danh; (6) Công ty TNHH tư nhân, Công ty TNHH có vốn nhà nước 
bằng hoặc dưới 50%; (7) Công ty cổ phần không có vốn nhà nước; (8) Công ty cổ 
phần có vốn nhà nước bằng hoặc dưới 50%; 
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(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (mã số 3) gồm: (9) DN 100% vốn 
nước ngoài; (10) DN nhà nước liên doanh với nước ngoài; (11) DN khác liên doanh 
với nước ngoài; 

(4) Hợp tác xã (mã số 4) gồm: (12) Hợp tác xã; (13) Liên hiệp hợp tác xã; (14) 
Quỹ tín dụng nhân dân. 

c) Bảng tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã 

(1) Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, gồm các doanh nghiệp thực tế đang 
hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh thuế. 

(2) Doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào hoạt động SXKD, gồm các doanh 
nghiệp đang trong quá trình xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị, lắp đặt dây chuyền 
sản xuất... và chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát sinh sản phẩm, 
doanh thu… 

(3) Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, gồm các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt 
động sản xuất kinh doanh không quá 1 năm, sau đó tiếp tục hoạt động kinh doanh trở 
lại (tổng thời gian tạm ngừng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tiếp không 
quá 2 năm). 

(4) Doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản, gồm các doanh nghiệp 
ngừng hoạt động như bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đóng mã số 
thuế, đang làm thủ tục chờ giải thể, phá sản,… 

(5) Doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không xác minh được, gồm các doanh 
nghiệp có trong cơ sở dữ liệu cơ quan thuế hiện đang quản lý thuộc các tình trạng ở 
trên nhưng điều tra viên xác minh, không tìm thấy như: doanh nghiệp không hoạt động 
theo địa điểm đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích... 

d) Bảng danh mục các đơn vị hành chính  

Áp dụng bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2007, ban hành theo 
Quyết định số: 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và những 
thay đổi đã cập nhật đến thời điểm 31/12/2016. 

5. Kế hoạch tiến hành 

Bước 1. Công tác chuẩn bị: Thời gian thực hiện từ ngày 15 đến 30/12/2016,  
gồm các công việc: 

(1) Ban hành Quyết định tổ chức rà soát; 

(2) Xây dựng kế hoạch rà soát; 

(3) Gửi Quyết định và kế hoạch rà soát danh sách doanh nghiệp tới Tổ Thường 
trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
để triển khai thực hiện; 
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Bước 2. Chuẩn bị và triển khai tại địa phương: Thời gian thực hiện từ 
01/01/2017 đến 20/02/2017, gồm các công việc: 

(1) Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh; 

(2) Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh tuyển chọn 
điều tra viên, giám sát viên và hướng dẫn nghiệp vụ, triển khai hoạt động rà soát danh 
sách doanh nghiệp theo kế hoạch. 

Bước 3. Nhập tin, tổng hợp báo cáo: Thời gian thực hiện từ 21/02/2017 đến 
25/02/2017, gồm các công việc: 

(1) Nhập tin danh sách doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: Thực hiện 
theo mẫu bảng kê gửi kèm; 

(2) Thẩm định và nghiệm thu danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực 
thuộc doanh nghiệp: Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh 
thực hiện; 

(3) Tổng hợp, báo cáo kết quả. 

Bước 4. Gửi báo cáo 

Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh trình Ban chỉ 
đạo Tổng điều tra kinh tế 2017 cấp tỉnh báo cáo kết quả rà soát danh sách doanh 
nghiệp, hợp tác xã và gửi báo cáo cho Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh 
nghiệp Trung ương: Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/02/2017. 

Địa chỉ gửi báo cáo:  

- Báo cáo bằng văn bản (bản cứng) gửi về địa chỉ: Vụ Thống kê Công nghiệp, 
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Báo cáo bằng file mềm (dạng Excel) gửi về địa chỉ thư điện tử:  
congnghiep@gso.gov.vn. 

6. Tổ chức thực hiện 

- Tổng cục Thuế, Bộ Tài Chính có trách nhiệm cung cấp cho Tổ Thường trực 
chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp Trung ương danh sách doanh nghiệp, cơ 
sở trực thuộc doanh nghiệp thực tế tồn tại có đến thời điểm 31/12/2016 trên phạm 
vi cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung 
cấp danh sách doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh thực tế tồn tại có đến thời 
điểm 31/12/2016 trên phạm vi cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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- Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp Trung ương (Tổng cục Thống kê) có 
trách nhiệm gửi danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp cho 
Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát doanh nghiệp cấp tỉnh (qua Cục Thống kê) để rà soát; 

- Cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh 
sách doanh nghiệp cấp tỉnh rà soát danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở trực 
thuộc doanh nghiệp trên địa bàn hiện còn tồn tại tính đến thời điểm 31/12/2016;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Tổ Thường trực chỉ đạo rà 
soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh rà soát danh sách các doanh nghiệp được cấp 
đăng ký kinh doanh hiện còn tồn tại tính đến thời điểm 31/12/2016; 

- Sở Công Thương có trách nhiệm cung cấp và phối hợp với Tổ Thường trực chỉ 
đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh danh sách các chi nhánh, văn phòng đại 
diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tính đến thời điểm 31/12/2016; 

- Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp cấp tỉnh tiến hành rà 
soát danh sách doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, 
văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam theo 
đúng quy định trong Kế hoạch và hướng dẫn của Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát danh 
sách doanh nghiệp Trung ương. 

7. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp do ngân sách Trung ương bảo 
đảm cho các hoạt động được quy định trong Kế hoạch (ghi trong dự toán kinh phí của 
cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017). 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương giao Tổng cục Thống kê tổ chức 
thực hiện dự toán cho các công việc quy định trong Kế hoạch rà soát danh sách doanh 
nghiệp và Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 quy định lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra 
quốc gia, chịu trách nhiệm hướng dẫn công khai cho Tổ Thường trực chỉ đạo rà soát 
danh sách doanh nghiệp các cấp thực hiện dự toán theo đúng quy định./. 

 

 BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký) 
 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO 
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

 
Nguyễn Chí Dũng 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1896/QĐ-BKHĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng ban Thường trực 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 
2017.  

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều 
tra kinh tế Bộ Quốc Phòng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Bộ Công an, các Ban 
Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện đúng phương án quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo có 
tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Thành viên BCĐ TƯ; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Thành viên Tổ thường trực BCĐTƯ; 
- Lưu: VT, TCTK (10 bản). 

BỘ TRƯỞNG 
           

(Đã ký) 
 

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO 
TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 
Nguyễn Chí Dũng 
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PHẦN II 

PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN, GIẢI THÍCH 

NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU 
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A. PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ___________________ 

 
        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

  
 

PHƯƠNG ÁN  

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT  ngày 26 tháng 12 năm 2016  
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TỔNG ĐIỀU TRA 

1. Mục đích 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành 
chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau: 

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh 
tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ 
thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành 
kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, 
ngành, địa phương; 

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ 
tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu 
Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ 
tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia;   

Ba là, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể 
về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp 
theo của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương. 

2. Yêu cầu 

(1) Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các nội 
dung điều tra theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với Tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp năm 2012, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế; 

(2) Nội dung điều tra phản ánh xác thực tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu 
cầu tổng hợp số liệu thống kê chính thức năm 2016;    
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(3) Giảm số lượng các cuộc điều tra thống kê, tránh trùng chéo trong hoạt động 
thống kê năm 2017; 

(4) Thông tin đầu ra phong phú, chi tiết theo ngành, vùng kinh tế và địa phương; 
cách thức công bố đa dạng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin; 

(5) Khắc phục những hạn chế về nghiệp vụ và tổ chức thực hiện của các lần Tổng 
điều tra trước, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tượng, đơn vị điều tra: các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh 
thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, 
hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, thỏa mãn cả ba 
điều kiện sau đây: 

- Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, 
điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế;  

- Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt 
động, có lao động chuyên nghiệp;  

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán 
kinh doanh. 

Riêng các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động, đang trong 
giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở tạm ngừng SXKD theo thời vụ 
hoặc để đầu tư mở rộng quy mô SXKD, đổi mới công nghệ, sửa chữa, chuyển đổi mô 
hình pháp lý hoặc tổ chức, chờ sáp nhập, giải thể… nhưng bộ phận quản lý đang hoạt 
động, có thể trả lời thông tin trên phiếu vẫn là các đơn vị điều tra. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 không bao gồm các đối tượng:  

- Các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (đã điều tra trong Tổng điều tra 
nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016); 

- Các đoàn ngoại giao, Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức quốc 
tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 

Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra được chia thành 4 khối:  

a) Khối doanh nghiệp: Gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài 
nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, 
được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hiệp hợp 
tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); các cơ sở trực 
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thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam. Cụ thể gồm: 

(1) Doanh nghiệp không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác (các cuộc 
Tổng điều tra trước gọi là doanh nghiệp đơn) là doanh nghiệp chỉ có một địa điểm cố 
định duy nhất để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh;  

(2) Doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác với trụ sở chính,  
cụ thể:    

-  Trụ sở chính của doanh nghiệp: Là nơi điều hành chung hoạt động của toàn 
doanh nghiệp. Trụ sở chính chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có ít nhất 01 cơ sở trực 
thuộc đóng ở địa điểm khác; 

-  Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: Là chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp, địa điểm sản xuất kinh doanh nằm ngoài trụ sở chính hoặc cùng địa điểm với 
trụ sở chính nhưng hạch toán riêng như: hầm mỏ, nhà ga, nhà máy, xưởng sản xuất, 
cửa hàng. 

(3) Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đóng tại  
Việt Nam. 

(4) Tập đoàn, Tổng công ty: 

- Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty có hoạt động hạch toán toàn ngành thuộc 
các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, điện lực, bảo hiểm, hàng không, đường sắt, ngân 
hàng có nhiều đơn vị chi nhánh đóng trên phạm vi cả nước, Ban Chỉ đạo Trung ương 
sẽ tổ chức điều tra khối văn phòng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc đóng trên địa 
bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉ tiến hành thu thập thông tin đối với các doanh nghiệp hạch toán độc 
lập, trực thuộc các tập đoàn, tổng công ty này có địa điểm đóng trên địa bàn tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương (Danh sách các tập đoàn, tổng công ty nêu tại Phụ lục 1) 

- Đối với các tập đoàn, tổng công ty còn lại ngoài danh sách nêu tại Phụ lục 1, 
các Cục Thống kê tổ chức điều tra. Đơn vị điều tra là: (1) văn phòng tập đoàn, tổng 
công ty (báo cáo phần hoạt động của văn phòng tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị 
hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng công ty) và (2) các doanh nghiệp 
trực thuộc tập đoàn, tổng công ty hạch toán độc lập. 

Các tập đoàn, tổng công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con: Đơn vị 
điều tra là công ty mẹ và các công ty thành viên là công ty con hạch toán kinh tế độc lập. 

Trong năm 2017, các đơn vị điều tra là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện các phiếu điều tra ban hành theo phương án 



36 

này, không phải thực hiện kỳ báo cáo chính thức năm 2016 theo quy định của Chế độ 
báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho DN nhà nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ban hành theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 
2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư  04/2011/TT-BKHĐT  ngày 31 tháng 3 
năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.    

b) Khối hành chính, sự nghiệp: Gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, 
đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp, có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam. Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau:  

(1) Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, ở các cấp từ Trung ương đến địa phương; 

(2) Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

(3) Các đơn vị sự nghiệp; 

(4) Các cơ sở trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức nói trên (kể cả các cơ sở  
trực thuộc, hoạt động SXKD nhưng chưa hoặc không đăng ký thành lập doanh 
nghiệp, ví dụ: nhà khách, nhà nghỉ, trung tâm tổ chức hội nghị, xưởng in, cửa hàng 
bán lẻ hàng hóa…); 

(5) Các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại  
Việt Nam. 

c) Khối cá thể: Gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, 
thủy sản. Cụ thể là cơ sở SXKD thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc 
một gia đình, chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp (trừ các cơ sở thuộc 
ngành nông lâm nghiệp, thủy sản đã được điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, 
nông nghiệp và thủy sản năm 2016); 

Riêng cơ sở SXKD cá thể ngành xây dựng, do đặc thù của hoạt động này và mục 
tiêu thống kê số lượng cơ sở, quy định: cơ sở SXKD cá thể xây dựng là đội/tổ/nhóm cá 
thể (gọi chung là đội xây dựng cá thể) do một người đứng ra làm đội trưởng (hay còn 
gọi là chủ/cai thầu xây dựng) thực hiện nhận thầu và tiến hành xây dựng mới, lắp đặt 
thiết bị, sửa chữa công trình xây dựng; được xác định theo tên và địa chỉ thường trú 
của chủ cơ sở (đội trưởng hay còn gọi là chủ/cai thầu xây dựng). Số lượng đơn vị cơ 
sở tính theo số lượng đội trưởng; không xác định số lượng cơ sở theo số lượng công 
trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng. Như vậy, trường hợp đội trưởng xây 
dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là một cơ sở. 

d) Khối tôn giáo: Gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công 
nhận, các cơ sở tín ngưỡng. Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau:  
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(1) Cơ sở tôn giáo: Là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động 
tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của tổ chức tôn giáo được 
Nhà nước công nhận như: chùa, tu viện, thiền viện, tịnh xá, niệm phật đường, nhà thờ, 
nhà xứ, nhà thờ họ công giáo, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trường đào tạo 
riêng của tôn giáo…; 

(2) Cơ sở tín ngưỡng: Là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng. 
Trong cuộc Tổng điều tra này chỉ bao gồm các cơ sở tín ngưỡng là đình, đền, phủ, 
miếu, am. Loại trừ: các cơ sở tín ngưỡng là từ đường, nhà thờ họ (của một dòng họ 
hoặc gia đình, không diễn ra các hoạt động thăm viếng, tín ngưỡng mang tính  
cộng đồng).    

2. Phạm vi Tổng điều tra 

Cuộc Tổng điều tra thực hiện điều tra toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với các 
loại đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế từ ngành A đến 
ngành U theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007 (VSIC 2007), cụ thể là: 

- Ngành A: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (chỉ điều tra các doanh nghiệp, 
hợp tác xã hoặc các cơ sở thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản); 

- Ngành B: Khai khoáng; 

- Ngành C: Công nghiệp chế biến, chế tạo; 

- Ngành D: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí; 

- Ngành E: Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; 

- Ngành F: Xây dựng; 

- Ngành G: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;  

- Ngành H: Vận tải kho bãi; 

- Ngành I: Dịch vụ lưu trú và ăn uống;  

- Ngành J: Thông tin và truyền thông;  

- Ngành K: Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm;  

- Ngành L: Hoạt động kinh doanh bất động sản; 

- Ngành M: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;  

- Ngành N: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; 
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- Ngành O: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà 
nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; 

- Ngành P: Giáo dục và đào tạo; 

- Ngành Q: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; 

- Ngành R: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí;  

- Ngành S: Hoạt động dịch vụ khác; 

- Ngành U: Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. 

III. LOẠI ĐIỀU TRA  

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra 
chọn mẫu.   

1. Điều tra toàn bộ: Thực hiện đối với các đối tượng, đơn vị điều tra nhằm thu 
thập những thông tin cơ bản. 

2. Điều tra chọn mẫu: Thực hiện đối với các đối tượng, đơn vị điều tra được chọn 
nhằm thu thập một số thông tin chi tiết cho từng loại đơn vị điều tra. Số lượng, phương 
pháp và quy trình chọn mẫu được quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra.  

a) Chọn mẫu điều tra các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp  
chế biến, chế tạo  

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung 
ương) chọn các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 
đóng tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để điều tra thu thập thông tin về sử 
dụng công nghệ trong sản xuất theo phiếu số 1Am/TĐTKT-KH. Danh sách các doanh 
nghiệp điều tra mẫu được Ban Chỉ đạo Trung ương gửi cho các Ban Chỉ đạo Tổng điều 
tra kinh tế cấp tỉnh (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) để thực hiện thu thập số liệu. 

b) Chọn mẫu điều tra khối cá thể  

Một số cơ sở SXKD cá thể được chọn vào mẫu điều tra để thu thập thông tin chi tiết 
về kết quả SXKD theo chuyên ngành. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện lập danh sách toàn bộ cơ sở và nhập tin trước ngày 15/6/2017 để sử dụng làm dàn 
chọn mẫu. Phương pháp và cách thức chọn mẫu quy định tương tự như Điều tra cơ sở 
SXKD cá thể năm 2016. 

Việc chọn mẫu do các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Ban 
Chỉ đạo Trung ương bằng phần mềm thống nhất toàn quốc.  
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c) Chọn mẫu điều tra khối hành chính, sự nghiệp 

Một số cơ sở hành chính, sự nghiệp được chọn vào mẫu điều tra thu thập thông 

tin chi tiết về thu, chi theo khoản mục, tài sản cố định. Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh sử 

dụng danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương trong Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, lập danh 

sách thực tế (bảng kê) các cơ sở để làm dàn chọn mẫu, thực hiện chọn mẫu theo hướng 

dẫn, gửi danh sách mẫu cho Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp thu thập thông tin.  

(Chi tiết Quy trình chọn mẫu cơ sở SXKD cá thể và cơ sở hành chính, sự nghiệp 

quy định tại Phụ lục 2). 

IV. THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔNG ĐIỀU TRA 

1. Thời điểm, thời kỳ tổng điều tra 

a) Thời điểm Tổng điều tra:  

- Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp: ngày 01/3/2017; 

- Khối cá thể và khối tôn giáo: ngày 01/7/2017. 

b) Thời kỳ Tổng điều tra: Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông 

tin theo số phát sinh trong năm 2016 hoặc các tháng năm 2017 tùy theo từng chỉ 

tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. 

2. Thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin tại địa bàn 

- Đối với khối doanh nghiệp: Chuẩn bị thu thập thông tin trong 15 ngày, từ ngày 

01 đến 15/3/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 

31/5/2017;  

- Đối với khối hành chính, sự nghiệp: Chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, 

từ ngày 01 đến 31/03/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 01/4 

đến 31/5/2017;  

- Đối với khối cá thể, tôn giáo: Chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ 

ngày 20 đến 30/6/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 01 đến 

30/7/2017. 

3. Phương pháp điều tra  

a) Áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp 

tùy theo từng loại đơn vị điều tra: 
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- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự 

nghiệp: căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, kết hợp sử dụng phương 

pháp phỏng vấn trực tiếp (điều tra viên đến đơn vị điều tra, hỏi thông tin và ghi vào 

phiếu) và phương pháp gián tiếp (cơ quan Thống kê mời đại diện đơn vị điều tra tham 

dự tập huấn để nghe hướng dẫn ghi phiếu điều tra hoặc điều tra viên gửi phiếu đến đơn 

vị điều tra, hướng dẫn ghi phiếu trực tiếp hoặc qua các phương tiện thông tin, hẹn ngày 

gửi trả phiếu đã điền thông tin cho cơ quan thống kê). 

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể và tôn giáo: áp dụng thống nhất 

phương pháp phỏng vấn trực tiếp. 

b) Người cung cấp thông tin ở từng khối đơn vị điều tra như sau:  

- Khối doanh nghiệp: Là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo phòng kế toán, phòng 

nhân sự và các phòng ban liên quan; 

- Khối hành chính, sự nghiệp: Là lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng cơ quan, 

bộ phận tổ chức, nhân sự, tài chính, công nghệ thông tin; người quản lý hoặc người 

phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp; 

- Khối cá thể và tôn giáo: Là chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở, người bán 

hàng nếu người đó có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu điều tra. 

V. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra 

Nội dung điều tra bao gồm 06 nhóm thông tin sau: 

(1) Nhóm thông tin chung về cơ sở: thông tin định danh của cơ sở, ngành hoạt 

động sản xuất kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở...; 

(2) Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: thông tin về 

người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; 

(3) Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: tài sản, nguồn 

vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân 

sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong 

các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 và Hệ thống ngành sản phẩm 

Việt Nam 2010; 
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(4) Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng máy 
tính, mạng internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua 
hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet; 

(5) Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp: mục 
tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn;  

(6) Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: đổi mới công nghệ trong các 
doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài. 

2. Các loại phiếu điều tra  

Các nhóm thông tin cần điều tra được thu thập theo 41 loại phiếu điều tra:  

a) Khối doanh nghiệp: Áp dụng 22 loại phiếu 

- Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 
- Áp dụng cho các DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên trực thuộc; 

- Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX: Kết quả hoạt động của hợp tác xã - Áp dụng cho các 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; 

- Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN: Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp - 
Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động công nghiệp; 

- Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC: Kết quả hoạt động gia công hàng hóa với nước 
ngoài - Áp dụng cho doanh nghiệp có thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa 
với nước ngoài; 

- Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD: Kết quả hoạt động xây dựng - Áp dụng cho doanh 
nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động xây dựng; 

- Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN: Kết quả hoạt động thương nghiệp - Áp dụng cho doanh 
nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác; 

- Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT: Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát - 
Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động vận tải, bưu chính, 
chuyển phát; 

- Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB: Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải - 
Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ 
vận tải; 

- Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống -  Áp 
dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống; 
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- Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL: Kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành - Áp dụng 
cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành 
và các hoạt động hỗ trợ du lịch; 

- Phiếu 1A.7.1/ TĐTKT -TC: Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ 
trợ dịch vụ tài chính - Áp dụng cho các doanh nghiệp/cơ sở thuộc các tổ chức tín dụng; 
ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân,...; 

- Phiếu 1A.7.2/ TĐTKT-XNKDVTCNH: Hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của 
ngân hàng, tổ chức tín dụng - Áp dụng cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tài 
chính có hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ; 

- Phiếu 1A.8/ TĐTKT-BH: Kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới 
bảo hiểm - Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm; 

- Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-BĐS: Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản 
- Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động kinh doanh, tư vấn, môi 
giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-TTTT: Kết quả hoạt động dịch vụ thông tin và truyền 
thông - Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động: xuất bản, điện 
ảnh, phát thanh, truyền hình, viễn thông, lập trình, tư vấn, dịch vụ khác liên quan đến 
máy vi tính và thông tin; 

- Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-DVK: Kết quả hoạt động dịch vụ khác - Áp dụng cho 
doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động dịch vụ chuyên môn, khoa học, hành 
chính hỗ trợ, nghệ thuật vui chơi giải trí và dịch vụ khác; 

- Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT: Kết quả hoạt động y tế - Áp dụng cho doanh nghiệp 
đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động khám, chữa bệnh; 

- Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD: Kết quả hoạt động giáo dục, đào tạo - Áp dụng cho 
doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động giáo dục, đào tạo; 

- Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT: Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, nước thải 
-Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc có hoạt động thu gom, xử lý rác thải; 

- Phiếu 1Am/TĐTKT-KH: Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong 
sản xuất - Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo được chọn mẫu điều tra; 

- Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT: Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp đang  
đầu tư, chưa đi vào sản xuất kinh doanh; 
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- Phiếu 1D/TĐTKT-VP: Phiếu thu thập thông tin về trụ sở chính của doanh 
nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài - Áp dụng cho 
văn phòng trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp nước ngoài.   

Mỗi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động để đầu tư, đổi 
mới công nghệ, do SX mùa vụ  thực hiện một số loại phiếu điều tra, cụ thể như sau: 

- Phiếu 1A/TĐTKT-DN để ghi thông tin về hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp 
(lưu ý: không bao gồm thông tin của cơ sở trực thuộc thiết lập ở nước ngoài);   

- Một hoặc một số loại phiếu chuyên ngành từ Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX đến Phiếu 
1A.10/TĐTKT-RT tùy số lượng cơ sở trực thuộc và thực tế ngành hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc thực hiện hoạt động nào thì ghi thông 
tin vào phiếu tương ứng với hoạt động đó; 

- Phiếu 1Am/TĐTKT-KH nếu là doanh nghiệp hoạt động trong ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra; 

- Phiếu 1D/TĐTKT-VP nếu doanh nghiệp có văn phòng trụ sở chính chỉ thực hiện 
hoạt động quản lý và ít nhất một cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác với văn phòng 
trụ sở chính.  

Đối với các doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc, đơn vị ghi thông tin vào phiếu 
điều tra là trụ sở chính, nơi đặt bộ máy điều hành toàn doanh nghiệp. Số liệu tổng 
doanh thu, chi phí, lao động… của các cơ sở trực thuộc và văn phòng trụ sở chính 
phải bằng số liệu ghi cho toàn doanh nghiệp.  

b) Khối cá thể: Áp dụng 5 loại phiếu 

- Phiếu 2/TĐTKT-CT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở SXKD cá thể - Áp dụng 
cho cơ sở không thuộc danh sách điều tra mẫu kết quả SXKD; 

- Phiếu 2A/TĐTKT-CN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở SXKD cá 
thể hoạt động công nghiệp - Áp dụng cho cơ sở thuộc danh sách điều tra mẫu kết quả 
sản xuất công nghiệp; 

- Phiếu 2B/TĐTKT-VT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở SXKD  
cá thể hoạt động vận tải, kho bãi - Áp dụng cho cơ sở thuộc danh sách điều tra mẫu kết 
quả kinh doanh vận tải, kho bãi; 

- Phiếu 2C/TĐTKT-TN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về các cơ sở 
SXKD cá thể hoạt động thương mại - Áp dụng cho cơ sở thuộc danh sách điều tra 
mẫu kết quả kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng hóa, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và 
xe có động cơ khác; 
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- Phiếu 2D/TĐTKT-DV: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở SXKD 
cá thể hoạt động dịch vụ - Áp dụng cho cơ sở thuộc danh sách điều tra mẫu kết quả 
kinh doanh dịch vụ. 

Mỗi cơ sở SXKD cá thể thực hiện một trong 05 loại phiếu điều tra nêu trên. 

c) Khối hành chính, sự nghiệp: Áp dụng 13 loại phiếu 

-  Phiếu 3A/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước - 
Áp dụng cho các cơ quan thuộc Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát, 
các tổ chức chính trị - xã hội, không thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi;    

- Phiếu 3Am/TĐTKT-NN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ quan 
Đảng, Nhà nước - Áp dụng cho các cơ quan thuộc Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tòa 
án, Viện kiểm sát, các tổ chức chính trị - xã hội, thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi;    

- Phiếu 3S/TĐTKT-SN: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp (trừ cơ sở y 
tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông) - Áp dụng cho các cơ sở 
sự nghiệp không thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3Sm/TĐTKT-SN: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sự 
nghiệp (trừ cơ sở y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông) - Áp 
dụng cho các cơ sở thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3Y/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế - Áp dụng cho các 
cơ sở y tế không thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3Ym/TĐTKT-YT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở y tế - 
Áp dụng cho các cơ sở y tế thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3G/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo - Áp 
dụng cho các cơ sở giáo dục đào tạo không thuộc danh sách điều tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3Gm/TĐTKT-GD: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở giáo 
dục, đào tạo - Áp dụng cho các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc danh sách điều tra mẫu 
thu/chi; 

- Phiếu 3V/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hoạt động văn hóa, thể 
thao - Áp dụng cho các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch không thuộc danh sách điều 
tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3Vm/TĐTKT-VH: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở văn 
hóa, thể thao - Áp dụng cho các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch thuộc danh sách điều 
tra mẫu thu/chi; 
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- Phiếu 3T/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hoạt động thông tin, 
truyền thông - Áp dụng cho các cơ sở thông tin, truyền thông không thuộc danh sách 
điều tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3Tm/TĐTKT-TT: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở thông 
tin, truyền thông - Áp dụng cho các cơ sở thông tin, truyền thông thuộc danh sách điều 
tra mẫu thu/chi; 

- Phiếu 3H/TĐTKT-HH: Phiếu thu thập thông tin về hội, hiệp hội và các tổ chức 
phi Chính phủ nước ngoài - Áp dụng cho các hội, hiệp hội và các tổ chức phi Chính 
phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; 

Mỗi cơ sở thuộc khối hành chính, sự nghiệp thực hiện một trong 13 loại phiếu 
điều tra nêu trên. 

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, không thành lập doanh nghiệp, ngoài phiếu 3S còn phải  thực hiện thêm phiếu 
chuyên ngành (mẫu phiếu áp dụng cho doanh nghiệp) tương ứng với hoạt động sản 
xuất kinh doanh của cơ sở đó. Ví dụ: Nhà khách của Bộ, Ngành, có kinh doanh dịch vụ 
lưu trú phải thực hiện thêm phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU: Kết quả hoạt động dịch vụ 
lưu trú, ăn uống; Đơn vị sự nghiệp giao thông có thực hiện dịch vụ vận tải và hỗ trợ 
vận tải (như vận tải xe buýt, cảng vụ… phải thực hiện thêm phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT 
hoặc phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB         

d) Khối tôn giáo: Áp dụng 01 loại phiếu 

- Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

Nội dung các phiếu điều tra và hướng dẫn, giải thích cách ghi phiếu ban hành 
kèm theo phương án  

VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG TỔNG ĐIỀU TRA 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sử dụng các phân loại thống kê sau: 

1. Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 
10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2007 và Quyết 
định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007; 

2. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 5 năm 2010 và Thông tư số 19/2010/TT-
BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định 
nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (chi tiết thêm đến mã 8 chữ số, đã sử dụng 
trong điều tra doanh nghiệp năm 2016); 
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3. Danh mục các đơn vị hành chính ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-
TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật theo danh sách các đơn vị 
hành chính cấp xã đến thời điểm điều tra; 

4. Danh mục các dân tộc Việt Nam (sử dụng trong Tổng điều tra dân số và 
nhà ở năm 2009); 

5. Danh mục nước và vùng lãnh thổ ban hành kèm theo phương án này. 

VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ BIỂU ĐẦU RA CỦA TỔNG ĐIỀU TRA 

1. Quy trình xử lý số liệu 

Các phiếu điều tra sau khi được nghiệm thu sẽ được nhập tin bằng bàn phím 
tại các Cục Thống kê theo chương trình phần mềm thống nhất trên toàn quốc.  

Ban Chỉ đạo Trung ương giao cho Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I (Tổng 
cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các đơn vị tin học trong ngành xây dựng, hướng 
dẫn chương trình phần mềm nhập tin, xử lý, tổng hợp cho các địa phương, Bộ, Ngành, 
Tập đoàn, Tổng công ty. 

Thông tin của các đơn vị điều tra thuộc ngành quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc 
phòng và Bộ Công an nhập tin, xử lý, tổng hợp theo chương trình phần mềm chung do 
Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp, sau đó chuyển kết quả cho Tổng cục Thống kê - cơ 
quan thường trực Tổng điều tra để tổng hợp vào số liệu chung của cả nước. 

2. Biểu đầu ra của Tổng điều tra 

Thông tin Tổng điều tra sau khi xử lý sẽ được tổng hợp theo các hệ biểu đầu ra vi 
mô, vĩ mô phục vụ yêu cầu kiểm tra, xử lý, tổng hợp, công bố ở từng cấp quản lý và 
theo từng loại số liệu: 

- Hệ biểu đầu ra phục vụ yêu cầu tổng hợp số liệu nhanh ở các cấp; 

- Hệ biểu đầu ra phục vụ yêu cầu tổng hợp số liệu sơ bộ ở các cấp; 

- Hệ biểu đầu ra phục vụ yêu cầu tổng hợp số liệu chính thức ở các cấp; 

- Hệ biểu đầu ra phục vụ yêu cầu tổng hợp số liệu theo chuyên đề. 

3. Công bố kết quả 

Thông tin về kết quả Tổng điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê công 
bố theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh chỉ công bố kết quả 
Tổng điều tra ở địa phương mình theo đúng kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê đã công bố. 

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12 năm 2017. Kết quả chính thức công bố vào 
quý III năm 2018. 
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VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp 

a) Cấp Trung ương 

- Ban Chỉ đạo Trung ương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban, 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực, 01 Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê phụ trách công tác thống kê thương mại, dịch vụ làm Ủy 
viên thường trực; Đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành: Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ 
Thông tin Truyền thông, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và Vụ trưởng Vụ Thống kê 
Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục Thống kê) là đơn vị đầu mối thực hiện Tổng điều tra 
làm Ủy viên.  

Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng 
điều tra theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án Tổng điều tra. 

- Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế Trung ương (sau đây gọi là Tổ thường 
trực Trung ương) là bộ phận thường trực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức chỉ 
đạo Tổng điều tra, có trụ sở đặt tại Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ (Tổng cục 
Thống kê) với các số máy liên hệ là: (04) 38435454, (04) 37343796, (04) 37343797, 
(04) 38463461 hoặc các số máy điện thoại được phân công trả lời từng nhóm nội dung 
của Tổng điều tra. Địa chỉ hộp thư điện tử: thuongmai@gso.gov.vn.  

(Ban Chỉ đạo Trung ương gửi phân công nhiệm vụ trả lời các nhóm nội dung của 
từng thành viên Tổ thường trực Trung ương cho Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Ban 
Chỉ đạo Bộ Công an và các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để phối hợp trong quá trình triển 
khai Tổng điều tra). 

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

Cuộc Tổng điều tra được tổ chức thực hiện theo các cấp hành chính. Tuy nhiên 
do tính chất đặc thù của hai ngành hoạt động quản lý Nhà nước về quốc phòng và an 
ninh, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thành lập riêng hai Ban chỉ đạo Tổng điều tra, 
triển khai điều tra riêng theo sự chỉ đạo ngành dọc từ trung ương đến địa phương của 
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhưng thống nhất với nội dung phương án Tổng điều 
tra của cả nước.  

Tổ Thường trực Tổng điều tra của mỗi Bộ là bộ phận thường trực giúp Ban Chỉ 
đạo TĐT của mỗi Bộ để tổ chức triển khai Tổng điều tra.  

c) Các cơ quan Đảng, Nhà nước khác ở cấp Trung ương 

Mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an), đơn vị sự 
nghiệp, đoàn thể ở cấp Trung ương thành lập Tổ công tác để lập danh sách và tổ chức 
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thu thập thông tin đối với các đơn vị trực thuộc cấp Trung ương theo hướng dẫn của 
Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Các cơ sở trực thuộc của cơ quan Nhà nước tổ 
chức theo ngành dọc ở cấp địa phương do Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức điều tra.  

 d) Cấp địa phương 

Ban Chỉ đạo TĐT và Tổ Thường trực các cấp ở địa phương được thành lập theo 
quy định tại Công văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2017. 

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp ở địa phương có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện 
cuộc Tổng điều tra tại địa phương mình theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐT 
Trung ương; đồng thời tham mưu về chủ trương, giải pháp để hỗ trợ các cấp, các 
ngành trong Tổng điều tra.  

2. Lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra 

a) Khối doanh nghiệp 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp theo  Quyết định 
số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

Các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp như 
trung tâm thương mại, các tòa nhà đa năng, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công 
nghệ cao thì giao cho các Ban quản lý những khu vực đó phối hợp triển khai rà soát, lập 
danh sách doanh nghiệp và phối hợp thu thập thông tin. 

Kết quả rà soát danh sách doanh nghiệp được thống nhất giữa cơ quan đăng ký 
kinh doanh, cơ quan thuế và cơ quan thống kê theo tình trạng hoạt động: 

- Doanh nghiệp đang hoạt động; 

- Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

- Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản; 

- Doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không xác minh được; 

Thời hạn: Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh hoàn thành rà soát danh sách khối doanh 
nghiệp và báo cáo về Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương trước ngày 25/02/2017. 

Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo TĐT Bộ Công an lập danh sách 
các doanh nghiệp, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp do Bộ quản lý và sẽ thực hiện điều tra, 
gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 25/02/2017. 
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b) Khối cá thể 

(1) Quy định địa bàn điều tra: Đối với khối cá thể là xã, phường, thị trấn.  

Các khu vực tập trung nhiều cơ sở SXKD cá thể như chợ, siêu thị, trung tâm 
thương mại thì mỗi khu vực này là một địa bàn điều tra riêng và giao cho các Ban 
quản lý những khu vực đó lập danh sách, phối hợp triển khai thu thập thông tin. 

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp căn cứ vào hướng dẫn và tình hình thực tế để phân 
chia số lượng địa bàn điều tra cho mỗi điều tra viên, giám sát viên cho phù hợp. 

(2) Thực hiện lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể theo hai loại:  

- Danh sách các cơ sở SXKD có địa điểm cố định; 

- Danh sách các cơ sở SXKD có địa điểm không ổn định. 

Lập danh sách cơ sở SXKD cá thể hoàn thành trước 20/6/2017.   

(Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê và biểu tổng hợp danh 
sách cơ sở SXKD cá thể quy định tại Phụ lục 3.) 

c) Khối hành chính, sự nghiệp Trung ương 

Lập danh sách các đơn vị điều tra thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
Trung ương, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Tổ công tác 
của mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương thực hiện theo hướng dẫn của ban Chỉ 
đạo Trung ương, hoàn thành và gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 31/3/2017.  

(Danh sách và hướng dẫn thực hiện lập danh sách cơ sở trực thuộc các cơ quan 
Đảng, Nhà nước khối Trung ương quy định tại Phụ lục 4.)  

d) Khối hành chính, sự nghiệp địa phương  

(1) Danh sách nền 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức lập cho từng địa bàn/đơn vị điều tra dựa trên  
các nguồn:  

- Danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp tính đến thời điểm  31/12/2016 do 
Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế cung cấp;  

- Danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp từ kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, 
hành chính, sự nghiệp năm 2012 của Tổng cục Thống kê;  

- Danh sách các cơ sở y tế, giáo dục đào tạo trên địa bàn do ngành y tế, giáo dục 
đào tạo cấp giấy phép hoạt động; 
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- Danh sách các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn do ngành văn hóa, 
thể thao, du lịch cấp giấy phép hoạt động; 

- Danh sách các cơ sở thông tin, truyền thông trên địa bàn do ngành thông tin, 
truyền thông cấp giấy phép hoạt động; 

- Các nguồn khác: tham khảo thêm các nguồn tài liệu từ Niên giám hành chính 
của tỉnh/thành phố...  

(2) Lập danh sách thực tế 

Danh sách thực tế là bảng kê các đơn vị điều tra được điều tra viên lập tại địa bàn 
điều tra. Điều tra viên lập danh sách thực tế phải nắm chắc danh sách nền trên địa bàn 
được phân công, tìm hiểu địa bàn được phân công, trực tiếp đến từng cơ sở để gặp chủ 
cơ sở hoặc người quản lý, hỏi và ghi chép vào bảng kê danh sách cơ sở theo đúng mẫu 
biểu quy định. Cách đi liệt kê phải đảm bảo nguyên tắc thứ tự, lần lượt, không bỏ cách 
quãng, tránh trùng hoặc sót cơ sở trên địa bàn.  

(Quy trình lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê và biểu tổng hợp danh 
sách quy định tại Phụ lục 5). 

Thời hạn: Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh hoàn thành lập danh sách thực tế đơn vị điều 
tra khối hành chính, sự nghiệp trước ngày 31/3/2017. 

đ) Khối tôn giáo  

Danh sách nền các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: do Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo 
Chính phủ) cung cấp, Ban chỉ đạo TĐT Trung ương gửi Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh để 
rà soát, kết hợp với danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong Tổng điều tra cơ sở 
kinh tế, HCSN năm 2012. Thông tin cần được cập nhật từ thực tế quản lý, theo dõi của 
UBND cấp xã, phường;  

Lập danh sách thực tế các đơn vị thuộc khối tôn giáo hoàn thành trước ngày 
20/6/2017. 

e) Tổng hợp danh sách đơn vị điều tra  

Tổng hợp danh sách đơn vị điều tra được thực hiện cho từng khối, từng địa bàn 
điều tra để làm căn cứ chọn mẫu điều tra, phân chia địa bàn, danh sách đơn vị điều tra 
cho điều tra viên. 

Căn cứ vào kết quả lập danh sách thực tế, Ban chỉ đạo TĐT các cấp tiến hành 
tổng hợp danh sách đơn vị điều tra theo từng loại đơn vị điều tra: 

- Danh sách các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp: thực hiện theo  Quyết 
định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016; 
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- Danh sách cơ sở SXKD cá thể được chia thành 2 loại: danh sách các cơ sở SXKD 
cá thể có địa điểm cố định, sẽ thực hiện phiếu điều tra; danh sách cơ sở SXKD cá thể có 
địa điểm không ổn định, sẽ không thực hiện phiếu điều tra; 

- Danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp; 

- Danh sách cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

g) Danh sách các đơn vị điều tra mẫu 

- Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các 
cơ sở hành chính, sự nghiệp điều tra mẫu: Ban Chỉ đạo Trung ương gửi Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh danh sách đơn vị mẫu để rà soát, cập nhật; 

- Các cơ sở SXKD cá thể: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện chọn mẫu theo hướng 
dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, sử dụng phần mềm máy tính thống nhất trên toàn 
quốc. Thời gian hoàn thành việc rà soát, chọn mẫu và lập bảng kê cơ sở mẫu trước 
ngày 20/6/2017. 

3. Cập nhật địa bàn và danh sách các đơn vị điều tra 

Trong 5 ngày cuối tháng 6 năm 2017 và quá trình điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng 
điều tra kinh tế cấp xã (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo cấp xã) cập nhật địa bàn, danh sách 
các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể, đặc biệt với trường hợp trên địa bàn phát sinh 
việc chia tách, sáp nhập về địa giới hành chính hoặc chuyển loại đơn vị hành chính từ 
cấp xã sang cấp phường, khu đô thị mới, thị trấn, thị tứ mới thay đổi địa giới sau thời 
điểm lập bảng kê. 

4. Tuyển dụng điều tra viên và tổ trưởng 

a) Nhiệm vụ của điều tra viên, tổ trưởng  

(1) Nhiệm vụ của điều tra viên: Nhận phiếu điều tra và danh sách đơn vị điều 
tra trên địa bàn, liên hệ hoặc trực tiếp đến các đơn vị điều tra được phân công để 
thu thập thông tin trong phiếu điều tra theo đúng hướng dẫn; tổng hợp danh sách 
đơn vị điều tra trên địa bàn được phân công, kiểm tra và hoàn thiện phiếu điều tra, 
giao nộp phiếu điều tra hoàn chỉnh cho tổ trưởng hoặc người có thẩm quyền. 

Trước khi đến cơ sở, điều tra viên phải nắm chắc danh sách cơ sở được phân 
công điều tra (cơ sở nào ghi phiếu chung, cơ sở nào ghi phiếu điều tra mẫu), cùng 
tổ trưởng kiểm tra lại các thông tin sẵn có của từng cơ sở. Khi thu thập thông tin, 
điều tra viên cần gợi ý để đơn vị điều tra cung cấp, giải thích thông tin nếu thấy 
chưa rõ. Chỉ ghi vào phiếu những thông tin trung thực, đã được kiểm tra, không tự 
ý ghi vào phiếu những thông tin giả tạo, sai sự thật.  
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(2) Nhiệm vụ của tổ trưởng: Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý điều tra 
viên điều tra cơ sở SXKD cá thể tại địa bàn, quan hệ trực tiếp với địa phương, phối 
hợp với trưởng thôn (ấp, bản...), tổ trưởng (tổ dân phố/khu, cụm dân cư...) trong 
khâu lập danh sách và thu thập thông tin tại địa bàn, tuyên truyền giải thích mục 
đích, ý nghĩa, kế hoạch tiến hành cuộc Tổng điều tra.  

Trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, tổ trưởng có nhiệm vụ 
tổng hợp danh sách đơn vị điều tra trên địa bàn, phân chia địa bàn điều tra, giao phiếu 
điều tra cho từng điều tra viên, xây dựng kế hoạch điều tra, hướng dẫn, kiểm tra, đôn 
đốc tiến độ công việc, giám sát công việc của điều tra viên hàng ngày, hoàn thiện 
phiếu điều tra, cập nhật tình hình gửi Ban Chỉ đạo cấp xã theo định kỳ quy định. 
Trong tuần đầu tiến hành thu thập thông tin, tổ trưởng cần kiểm tra phiếu của điều 
tra viên vào cuối mỗi ngày để bổ sung, hoàn chỉnh những thông tin còn thiếu hoặc 
chưa chính xác, rút kinh nghiệm cho ngày tiếp theo. 

Tổ trưởng có nhiệm vụ tổng hợp nhanh kết quả điều tra trên địa bàn phụ trách, 
báo cáo và bàn giao phiếu điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp xã theo quy định.  

b) Số lượng điều tra viên, tổ trưởng cần tuyển dụng 

- Số lượng điều tra viên: Cần tuyển chọn điều tra viên cho việc lập danh sách 
đơn vị điều tra và thu thập thông tin trên phiếu điều tra. Căn cứ vào tình hình thực 
tế tại địa bàn điều tra, Ban Chỉ đạo từng cấp ở địa phương cần xác định định mức 
địa bàn điều tra hoặc số lượng đơn vị điều tra phù hợp cho mỗi điều tra viên. 

- Tổ trưởng: Chỉ tuyển dụng tổ trưởng đối với phiếu điều tra của khối cá thể. 
Quy định một tổ trưởng phụ trách từ 5 - 7 điều tra viên. 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, điều 
kiện thực tế của từng vùng, miền trong địa phương (địa hình, giao thông), căn cứ vào 
số địa bàn, số đơn vị điều tra và định mức điều tra cho một điều tra viên để xác định số 
lượng điều tra viên cần tuyển dụng cho từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
bảo đảm đủ lực lượng để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng khâu thu thập thông tin, 
đồng thời sử dụng tiết kiệm kinh phí trong tuyển chọn, tập huấn điều tra viên, tổ 
trưởng. Để đảm bảo tính chủ động và tiến độ Tổng điều tra, cần tuyển chọn và tập 
huấn dự phòng thêm 3% số điều tra viên. 

c) Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên, tổ trưởng 

Ban Chỉ đạo từng cấp chịu trách nhiệm tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên 
thích hợp cho từng loại đơn vị điều tra. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế cấp 
huyện (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo cấp huyện) chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ 
đạo cấp xã tuyển chọn điều tra viên cho từng địa bàn điều tra thuộc địa phương. 
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Người được tuyển dụng làm điều tra viên, tổ trưởng là những người có đủ điều 
kiện về sức khỏe, thời gian, đủ trình độ để tiếp thu và thực hiện tốt các hướng dẫn về 
lập danh sách và thu thập thông tin phiếu điều tra, có kinh nghiệm và hiểu biết địa bàn, 
nhiệt tình, trách nhiệm đối với công việc được phân công, tham dự đầy đủ lớp tập 
huấn. Để phù hợp với thực tế của các địa phương, trong quá trình tuyển dụng điều tra 
viên, tổ trưởng cần chú ý một số điểm sau: 

(1) Đối với lực lượng thu thập thông tin của các phiếu áp dụng cho cơ sở 
SXKD cá thể: Điều tra viên, tổ trưởng tuyển dụng cần hướng vào học sinh đã tốt 
nghiệp phổ thông trung học, giáo viên/cán bộ hưu trí, cán bộ xã, trưởng thôn (ấp, 
bản), tổ trưởng dân phố... có trình độ văn hóa khá, nhiệt tình với công việc, thông 
thạo địa bàn. Ở vùng núi cao, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa có thể tuyển dụng công an xã, giáo viên... làm điều tra viên. Đối với vùng 
dân tộc thiểu số, nếu điều tra viên không biết tiếng dân tộc thì cần tuyển dụng 
người phiên dịch kiêm dẫn đường với số lượng hợp lý, phù hợp điều kiện thực tế.  

(2) Đối với lực lượng thu thập thông tin của các loại phiếu có nội dung phức 
tạp, chuyên sâu (phiếu áp dụng cho doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ 
sở tôn giáo, tín ngưỡng), điều tra viên nên chọn những người có trình độ nghiệp vụ, 
có nhiều kinh nghiệm trong điều tra thống kê, am hiểu thực tế địa bàn điều tra.   

(3) Tổ trưởng phụ trách các điều tra viên khối cá thể: chọn cán bộ văn phòng 
UBND xã, phường làm tổ trưởng. 

5. Tập huấn các Ban chỉ đạo, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên 

a) Cấp Trung ương 

Ban Chỉ đạo Trung ương: 

- Tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
và quán triệt nội dung, kế hoạch Tổng điều tra cho Đại diện Ban Chỉ đạo và Tổ 
Thường trực cấp tỉnh (tại Hội nghị ngành Thống kê triển khai kế hoạch công tác 
năm 2017);  

- Tổ chức Hội nghị tập huấn phương án Tổng điều tra, các quy trình, nội dung 
phiếu điều tra. Thành phần tham dự gồm: đại diện Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực 
cấp tỉnh. Thời gian mỗi lớp tập huấn là 4 ngày; 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn phương án Tổng điều tra, các quy trình, nội dung 
phiếu điều tra cho Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực TĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, 
Tổ công tác của cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương, giám sát viên cấp  
Trung ương. Thời gian mỗi lớp tập huấn là 3 ngày;  
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- Phối hợp với Ban Chỉ đạo TĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ 
ngành tổ chức các lớp tập huấn riêng. Thời gian mỗi lớp là 2 ngày. 

b) Cấp tỉnh 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn với các nội dung: 
triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt nội dung, kế hoạch Tổng 
điều tra; tập huấn phương án, các quy trình, nội dung các loại phiếu điều tra cho 
Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp huyện, giám sát viên và điều tra viên cấp tỉnh. 
Thời gian lớp tập huấn là 4 ngày.  

c) Cấp huyện 

Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn 3 lớp với các 
nội dung: 

- Lớp 1: Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt nội dung, 
kế hoạch Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp xã (2 đại diện tham dự 1 buổi); tập 
huấn phương án, các quy trình, nội dung phiếu điều tra cho điều tra viên, giám sát 
viên cấp huyện. Thời gian lớp tập huấn là 2 ngày;  

- Lớp 2: Ban Chỉ đạo cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức 
lớp tập huấn cho điều tra viên cấp xã với nội dung: hướng dẫn lập danh sách khối cá thể, 
tôn giáo tín ngưỡng. Thời gian tập huấn là 1 ngày; 

- Lớp 3: Ban Chỉ đạo cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo cấp xã tổ 
chức lớp tập huấn cho điều tra viên cấp xã hướng dẫn phiếu điều tra khối cá thể, 
tôn giáo tín ngưỡng, các qui định về nhiệm vụ của điều tra viên. Thời gian mỗi lớp 
tập huấn là 1 ngày. Số lượng người tham dự mỗi lớp tập huấn khoảng 60 người. 
Căn cứ số lượng quy định, Ban Chỉ đạo cấp huyện tính toán số lượng điều tra viên 
mở lớp tập huấn theo cụm xã, mỗi cụm gồm một số xã lân cận.    

6. Hoạt động tuyên truyền  

a) Hoạt động tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, 
nội dung và kế hoạch thực hiện Tổng điều tra đến các cấp, các ngành và cộng đồng.  

Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành huy động tối đa các hình thức tuyên truyền như: 
các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, báo 
viết, báo điện tử, bản tin); cổ động (áp phích, khẩu hiệu, lô gô,...); tổ chức họp phổ biến 
ở cộng đồng (họp thôn, ấp, bản, tổ dân phố, các đoàn thể quần chúng,…). Vận động các 
tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên truyền sâu rộng để các đơn vị, cá 
nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.  
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Trong quá trình triển khai, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Chỉ 

đạo các cấp ở địa phương cần huy động các nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra 

để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở hành chính, sự nghiệp, cơ sở 

SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin kịp 

thời, đầy đủ, chính xác  cho điều tra viên.   

b) Tổng cục Thống kê chuẩn bị điều kiện vật chất cần thiết (in áp phích, lô gô, 

làm đĩa CD về các nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra, trong đó có mục hỏi/đáp 

về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thực hiện thu thập thông tin, cách trả lời 

phiếu TĐT) cung cấp cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương để tuyên truyền, phổ biến 

về cuộc Tổng điều tra đến tận các địa bàn điều tra.  

c) Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền 

- Tuyên truyền nội dung chung và chuyên đề về khối doanh nghiệp, hành 

chính sự nghiệp vào đầu tháng 3 năm 2017. Ban Chỉ đạo cấp xã có khẩu hiệu và loa 

truyền thanh cổ động để phổ biến, quán triệt cho các doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn về mục tiêu Tổng điều tra, đề nghị tinh thần hợp tác cung cấp thông tin của các 

doanh nghiệp, đơn vị hành chính, sự nghiệp. 

- Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra khối cá thể, tôn giáo vào đầu tháng 5 và 

đầu tháng 7 năm 2017. Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức buổi lễ ra quân thu thập thông 

tin TĐT tại trụ sở UBND cấp xã, có băng cờ, khẩu hiệu và loa truyền thanh cổ động để 

phổ biến, quán triệt kế hoạch thu thập thông tin ở địa phương.  

Để đảm bảo tiến độ thu thập số liệu, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện cần phối hợp 

chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cấp xã thông báo tiến độ thực hiện phiếu của các đơn vị điều 

tra, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo cấp xã thông qua phương tiện truyền thanh xã, phường, 

hàng tuần đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị điều tra trên địa bàn thực hiện phiếu điều tra, 

nộp cho cơ quan thống kê.  

7. Nghiệm thu phiếu điều tra 

a) Tổ chức nghiệm thu phiếu ở các cấp 

(1) Khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp nghiệm thu được tổ chức theo  

3 cấp: 

- Ban Chỉ đạo cấp huyện nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp, 

hành chính sự nghiệp của điều tra viên. Thời gian trước ngày 10/6/2017;  
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- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp, 
hành chính sự nghiệp phân công cho cấp huyện thực hiện. Thời gian trước ngày 
30/6/2017;  

- Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh nghiệp, 
hành chính sự nghiệp và kết quả nhập tin cơ sở dữ liệu cấp tỉnh/thành phố, thời gian 
trước ngày 15/8/2017;  

Nghiệm thu số liệu được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với nghiệm 
thu qua mạng các số liệu đã được Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương nhập tin và truyền về Tổng cục Thống kê. Tổ thường trực TĐT Trung ương có 
trách nhiệm tổ chức nghiệm thu kết quả của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
theo hình thức trực tiếp tại Cục Thống kê kết hợp qua mạng máy tính tùy thuộc chất 
lượng số liệu nhập tin đã truyền về Tổng cục Thống kê. Kết quả đạt yêu cầu sau 
nghiệm thu của Tổ Thường trực TĐT Trung ương mới được các Cục Thống kê đưa 
vào khai thác để làm báo cáo chính thức năm 2016 và tổng hợp ở các bước tiếp theo. 

Số liệu cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, tập đoàn, Tổng công ty hạch toán toàn hệ 
thống sẽ được Ban Chỉ đạo Trung ương tổng hợp thành các bộ cơ sở dữ liệu của từng 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào mã “địa chỉ cơ sở” để gửi cho các 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp chung.  

(2) Khối cá thể và khối tôn giáo nghiệm thu được tổ chức như sau: 

- Tổ trưởng nghiệm thu phiếu của điều tra viên khối cá thể; 

- Ban Chỉ đạo cấp xã nghiệm thu phiếu của tổ trưởng (khối cá thể), tôn giáo. Thời 
gian trước ngày 05/8/2017, sau khi kết thúc giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn; 

- Ban Chỉ đạo cấp trên nghiệm thu phiếu điều tra, các biểu tổng hợp nhanh của 
Ban Chỉ đạo cấp dưới, điều tra viên cùng cấp. Thời gian nghiệm thu ở mỗi cấp từ 1 - 2 
ngày tùy theo số lượng đơn vị điều tra và chất lượng thông tin của các phiếu điều tra. 

-  Tiến độ tổ chức nghiệm thu qui định như sau: 

+ Cấp huyện nghiệm thu cấp xã: trước ngày 20/8/2017; 

+ Cấp tỉnh nghiệm thu cấp huyện: trước ngày 20/9/2017; 

+ Cấp Trung ương nghiệm thu cấp tỉnh: trước ngày 15/10/2017. 

Nghiệm thu phiếu điều tra của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các 
Bộ ngành sẽ do mỗi Bộ thực hiện theo quy trình nghiệm thu quy định trong phương án 
này. Thời gian nghiệm thu của Ban Chỉ đạo Trung ương đối với các Bộ trước ngày 
30/8/2017.  
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b) Nội dung nghiệm thu 

Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với số lượng từng loại phiếu, mức độ 
đầy đủ các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm 
thu ký vào biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu. Kinh 
phí cho công tác nghiệm thu do ngân sách trung ương cấp (ghi trong dự toán kinh phí 
của cuộc Tổng điều tra).  

(Ban Chỉ đạo Trung ương có hướng dẫn riêng về quy trình nghiệm thu) 

c) Tổng hợp nhanh 

 Kết quả Tổng điều tra được tổng hợp nhanh một số thông tin chủ yếu về các cơ 
sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định. Thời gian 
tổng hợp nhanh ở mỗi cấp như sau:  

-  Cấp xã: trước ngày 15/8/2017; 

-  Cấp huyện: trước ngày 15/9/2017; 

-  Cấp tỉnh tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tổng hợp nhanh về Ban Chỉ đạo 
Trung ương trước ngày 15/10/2017 để tổng hợp chung toàn quốc và công bố số liệu 
theo kế hoạch Tổng điều tra. 

Để bảo đảm chất lượng của số liệu tổng hợp nhanh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp 
huyện có kế hoạch hỗ trợ các Ban Chỉ đạo cấp xã kiểm tra thông tin thu thập trước khi 
tiến hành tổng hợp nhanh. 

Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Công an tổng hợp 
nhanh kết quả của các đơn vị thuộc từng Bộ và gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương trước 
ngày 05/9/2017. 

(Nội dung, biểu mẫu tổng hợp nhanh các cấp được quy định trong Quy trình tổng 
hợp nhanh) 

8. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra  

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo các cấp có trách 
nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh 
tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập bảng kê, tập huấn, thu 
thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn.  

Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra ở Trung ương gồm thành viên Ban Chỉ đạo 
và Tổ Thường trực Trung ương, công chức Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Vụ 
Thống kê Công nghiệp, Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ Thống kê Nông Lâm 
nghiệp và Thủy sản, Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống 
kê, các đơn vị liên quan khác của Tổng cục Thống kê. Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh 
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tra ở địa phương là các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp tỉnh, huyện, xã, công 
chức, thanh tra Cục Thống kê và công chức các Chi cục Thống kê. 

Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc lập 
bảng kê các đơn vị điều tra, tổ chức các lớp tập huấn, số lượng và chất lượng phiếu, cách 
hỏi và ghi phiếu của từng điều tra viên, tính logic giữa các cột, dòng, các chỉ tiêu, quan hệ 
giữa các biểu, kiểm tra số học, đơn vị tính, đánh mã, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực 
địa tại địa bàn,... 

Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám sát, kiểm 
tra, thanh tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, kiểm tra trọng 
điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. Ban Chỉ đạo TĐT cấp trên kiểm tra điển 
hình việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp dưới để phát hiện và giải quyết 
tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra. 

Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi nghiệm thu, 
bàn giao, Tổ trưởng điều tra phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trực tiếp đến một số 
cơ sở để kiểm tra việc thu thập thông tin, kiểm tra kết quả phiếu điều tra đã thu được cả về 
nội dung, phương pháp tính, tính logic, kiểm tra số học, các quy định hành chính bắt buộc 
(chữ ký, dấu). Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần được thực hiện trong 
ngày, không để dồn nhiều ngày.  

IX. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
 

Nội dung công việc 
Thời gian  
thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng 
điều tra  

Tháng 01/2017 Ban Chỉ đạo TW 

2. Công tác chuẩn bị    

2.1. Rà soát danh sách doanh nghiệp Trước 25/02/2017 

Ban Chỉ đạo TW, Ban 
Chỉ đạo Bộ QP, Bộ 
CA, Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh 

2.2. Lập danh sách khối hành chính sự nghiệp Trước 31/3/2017 

Ban Chỉ đạo TW, Ban 
Chỉ đạo Bộ QP, Bộ 
CA, Tổ công tác của 
Bộ ngành   
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Nội dung công việc 
Thời gian  
thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

2.3. Tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh  Tháng 02/2017 

Ban Chỉ đạo TW 

 

2.4.  In tài liệu hướng dẫn và gửi Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh, huyện, phiếu điều tra khối DN, HCSN 
chuyển cho địa phương; 

In phiếu điều tra khối cá thể, tôn giáo, sổ tay cho 
điều tra viên khối cá thể 

Trước 01/3/2017 

 

 

Trước 01/6/2017 

2.5. Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng Tháng 3,4, 6/2017 
Ban Chỉ đạo các cấp 

 2.6. Tuyên truyền cho TÐT 
Đầu tháng 3/2017 

Đầu tháng 7/2017 

2.7. Tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, điều 
tra viên và giám sát viên cấp tỉnh  

Trước 01/3/2017 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 

2.8. Tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp xã, điều tra 
viên và giám sát viên cấp huyện 

Tháng 3-5/2017 
Ban Chỉ đạo cấp 
huyện 

2.9. Tập huấn lập danh sách cho điều tra viên 
cấp xã khối cá thể, tôn giáo 

Tháng 4/2017 
BCĐ cấp huyện  
phối hợp BCĐ cấp xã

2.10.  Tập huấn thu thập thông tin phiếu điều tra 
cho tổ trưởng và điều tra viên cấp xã khối cá thể, 
tôn giáo 

Tháng 6/2017 
BCĐ cấp huyện  
phối hợp BCĐ cấp xã

2.11. Rà soát, lập danh sách thực tế đơn vị điều 
tra khối cá thể, tôn giáo 

Trước 10/6/2017 

3. Triển khai Tổng điều tra 

3.1. Chuẩn bị và thu thập số liệu 

- Khối doanh nghiệp, HCSN (kể cả chỉnh lý, 
đánh mã tại các Cục Thống kê) 

- Khối cá thể, tôn giáo 

 

Tháng 3-5/2017 

 

20/6-31/7/2017 

 

Ban Chỉ đạo các cấp, 
Ban Chỉ đạo TÐT hai 
Bộ, Tổ công tác Bộ 
ngành 

 

3.2. Kiểm tra, giám sát, thanh tra thu thập số 
liệu:     

- Khối doanh nghiệp, HCSN 

- Khối cá thể, tôn giáo 

 
 

Tháng 4,5,6/2017 

Tháng 7,8/2017 
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Nội dung công việc 
Thời gian  
thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

3.3. Xây dựng phần mềm xử lý thông tin Tổng 
điều tra (kể cả thử nghiệm, hướng dẫn địa 
phương, hai Bộ) 

- Xử lý danh sách doanh nghiệp 

- Xử lý thông tin doanh nghiệp, HCSN  

- Xử lý thông tin khối cá thể, tôn giáo 

- Xử lý, tổng hợp kết quả 

 

 

Trước 25/1/2017 

Trước 15/4/2017 

Trước 15/6/2017 

Trước 15/7/2017 

Tổ Thường trực TW 
phối hợp với Trung 
tâm tin học KV I và 
các đơn vị tin học 
được giao của TCTK 

3.4. Nghiệm thu phiếu điều tra, nhập tin, xử lý, 
tổng hợp số liệu khối doanh nghiệp, HCSN 

 

Trước 15/8/2017 

Ban Chỉ đạo TW và 
cấp tỉnh, hai Bộ 

3.5. Nghiệm thu phiếu điều tra khối cá thể,  
tôn giáo 

Tháng 8 - 10/2017 
Ban Chỉ đạo TW phối 
hợp với BCĐ các  cấp

3.6. Tổng hợp nhanh số liệu  

- Cấp xã 

- Cấp huyện 

- Cấp tỉnh 

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 

- Toàn quốc 

 

Trước 15/8/2017 

Trước 15/9/2017 

Trước 20/9/2017 

Trước 05/9/2017 

Trước 15/12/2017 

Ban Chỉ đạo các cấp, 
hai Bộ 

3.7. Rà soát, hoàn chỉnh dự toán kinh phí TÐT 
theo số lượng địa bàn, đơn vị điều tra thực tế tại 
địa phương để báo cáo Ban Chỉ đạo TW (Tổng 
cục Thống kê) điều chỉnh dự toán 

Tháng 7-10/2017 
Ban Chỉ đạo TW phối 
hợp với Ban CĐ hai 
Bộ, BCĐ cấp tỉnh 

4. Xử lý, tổng hợp, công bố kết quả TĐT 

4.1. Công bố kết quả tổng hợp nhanh Tháng 12/2017 Tổng cục Thống kê 

4.2. Xử lý, tổng hợp kết quả chính thức  Tháng 01- 7/2018 Tổng cục Thống kê 

4.3. Công bố số liệu chính thức  Quý III/2018 Tổng cục Thống kê 

4.4. Công bố các ấn phẩm, hoàn thiện cơ sở  
dữ liệu Tổng điều tra 

Tháng 9-12/2018 Tổng cục Thống kê 
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X. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC 

1. Tổng kết, khen thưởng, kỷ luật 

a) Tổng kết 

Việc tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện Tổng điều tra được tiến hành ở 
cấp Trung ương và cấp tỉnh. 

(1) Ở Trung ương: Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 
Tổng điều tra. Thành phần tham dự gồm Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Trung ương; 
đại diện Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân được 
nhận bằng khen của Bộ trưởng. 

(2) Ở cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên 
địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự gồm Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực cấp tỉnh; đại 
diện Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực cấp huyện; đại diện các tập thể và cá nhân được 
khen thưởng của Bộ trưởng, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Cục trưởng 
Cục Thống kê cấp tỉnh.  

b) Khen thưởng 

Những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong cuộc Tổng điều tra sẽ được xét 
tặng các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giấy khen của 
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Ban Chỉ đạo Trung ương giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh về các hình thức khen thưởng trong cuộc Tổng điều tra, đồng thời là cơ quan đầu 
mối thực hiện xem xét, rà soát hồ sơ khen thưởng trình Hội đồng thi đua - khen thưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, quyết định đối với hình thức khen thưởng "Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư".  

Kinh phí khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương do ngân sách Trung ương cấp (ghi trong dự toán kinh phí 
của cuộc Tổng điều tra).  

Đối với hình thức khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương: Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá 
nhân trong cuộc Tổng điều tra tại địa phương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trình Chủ tịch 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định và bố trí kinh phí 
khen thưởng theo quy định của pháp luật. 
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c) Kỷ luật 

Những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật thống kê trong cuộc Tổng 
điều tra sẽ bị kỷ luật theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. In, vận chuyển, phân phát tài liệu 

Các tài liệu có số lượng sử dụng nhiều trong cuộc Tổng điều tra (phương án, các 
loại phiếu, các quy trình, sổ tay hướng dẫn) được tổ chức in ấn tập trung và phân bổ, 
vận chuyển đến trụ sở Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ 
ngành theo yêu cầu tiến độ công việc. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm tổ chức vận chuyển và phân phát đến các thành viên Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh, huyện, xã, giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên. 

Đối với những loại tài liệu có số lượng sử dụng ít (bảng kê đơn vị điều tra, phiếu 
điều tra chuyên ngành, mẫu, hướng dẫn lập bảng kê, hướng dẫn chọn mẫu, biểu tổng 
hợp nhanh các phiếu điều tra…) thì căn cứ điều kiện thực tế, Tổng cục Thống kê gửi 
mẫu tài liệu cho Cục Thống kê, các Bộ ngành để tổ chức nhân bản. 

3. Mua sắm, phân phối vật tư, văn phòng phẩm 

a) Những vật tư, văn phòng phẩm chủ yếu được sử dụng trong cuộc Tổng điều 
tra này bao gồm: thẻ thành viên Ban Chỉ đạo, thẻ tổ trưởng, thẻ điều tra viên, sổ tay 
ghi chép, bút bi, túi clear, cặp tài liệu, cặp ba dây bảo quản phiếu… phục vụ tập huấn 
và điều tra. 

b) Người sử dụng vật tư, văn phòng phẩm là thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, 
giảng viên các lớp tập huấn, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên theo từng loại vật 
tư, văn phòng phẩm tương ứng với nhiệm vụ được phân công. 

c) Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm tổ chức in, mua sắm, phân bổ và vận 
chuyển đến trụ sở Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo yêu cầu 
tiến độ công việc đối với etiket, áp phích, hộp cát tông đựng phiếu.  

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm mua sắm 
những vật tư, văn phòng phẩm còn lại theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thống kê về 
quy cách, số lượng, chủng loại; thực hiện phân phối vật tư, văn phòng phẩm cho người 
sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.  

4. Bảo quản tài liệu 

a) Toàn bộ thông tin ghi chép trên phiếu điều tra kể từ khi thu thập tại địa bàn 
được bảo mật và lưu trữ theo quy định của pháp luật. 
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b) Trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra như sau: 

- Điều tra viên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do 
mình thực hiện; 

- Tổ trưởng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do 
điều tra viên thuộc phạm vi quản lý giao nộp; 

- Ban Chỉ đạo cấp xã chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều 
tra do tổ trưởng thuộc phạm vi quản lý giao nộp; 

- Ban Chỉ đạo cấp huyện chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu 
điều tra do Ban Chỉ đạo cấp xã thuộc huyện giao nộp; 

- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu 
điều tra do Ban Chỉ đạo cấp huyện thuộc tỉnh giao nộp; 

- Các đơn vị tin học có liên quan trực thuộc Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm 
bảo mật thông tin được giao tổng hợp. 

c) Việc giao nhận phiếu điều tra được thực hiện thông qua Biên bản bàn giao tài 
liệu, đảm bảo đầy đủ các thủ tục hành chính quy định (họ tên, chữ ký, đóng dấu của 
người có trách nhiệm của bên giao, bên nhận, ngày tháng và địa điểm giao, số lượng 
và loại phiếu giao nhận,…). 

XI. KINH PHÍ  

Kinh phí Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do ngân sách Trung ương bảo đảm cho 
mọi hoạt động được quy định trong Phương án này, kể cả kinh phí điều tra các đơn vị 
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương lập dự toán để đưa vào kinh phí chung của 
Tổng điều tra.  

Ban Chỉ đạo Trung ương giao Tổng cục Thống kê tổ chức thực hiện dự toán cho 
các công việc quy định tại Phương án Tổng điều tra và Thông tư số 109/TT-BTC ngày 
30/6/2016 quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các 
cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều tra quốc gia, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Ban 
Chỉ đạo các cấp và các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an và công khai tổ chức thực hiện dự toán theo đúng quy định. 

 Kinh phí Tổng điều tra phải được quản lý, sử dụng đúng chế độ, đúng mục đích, 
đúng định mức, tiết kiệm và hiệu quả.  
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Trên cơ sở Phương án này, Ban chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo 
TĐT Bộ Công an xây dựng Phương án Tổng điều tra riêng, phù hợp với tình hình thực 
tế của từng Bộ, bảo đảm thống nhất với Phương án chung. 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, 
liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, đòi hỏi Ban Chỉ đạo 
TĐT các cấp, Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Công an, Tổ 
công tác các Bộ ngành cần quán triệt, thực hiện đúng phương án, các quy trình áp 
dụng cho Tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, 
đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra./.  

 
        BỘ TRƯỞNG  

(Đã ký) 
 

  
      TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

Nguyễn Chí Dũng 
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B. PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  

ÁP DỤNG CHO KHỐI DOANH NGHIỆP 
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Nguyên tắc điền phiếu:

- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng;

1.

 ..............…………………..………………..……………………….....…...………………..…………………………

 ..............………………………………….……..………………...……….....…...………………..…………………………

Mã số thuế của doanh nghiệp:

2. Địa chỉ doanh nghiệp:

Tỉnh/TP trực thuộc TW:

………………………………………………………………………………………...

Xã/phường/thị trấn:

Mã khu vực Số máy

Số điện thoại: 

Số fax:

Email:

3. Thông tin về giám đốc/chủ doanh nghiệp:

Giới tính: 1 Nam 2 Nữ

Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"): ..................................................................

Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất): ..................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo (Theo bằng/giấy chứng nhận trình độ cao nhất hiện có) :

1 4 7

2 5 8

3 6 9Sơ cấp 

.....................................................................................................................................................

Trình độ khác

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 tháng

Thôn, ấp (số nhà, đường phố) :…………………………………………………………………………………………………………………………...…

- Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;

Họ và tên (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) : .........................................................................................................

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8  năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Tên giao dịch (nếu có)

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

 - Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê;

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê
và được bảo mật theo Luật định.

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………..………………..

Năm sinh:

- Doanh nghiệp kê khai số liệu tổng hợp cho toàn bộ hoạt động của trụ sở chính, cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc và cơ sở trực thuộc 
hạch toán độc lập.

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Năm 2016

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 (Áp dụng chung cho các DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, 
hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã  - sau đây gọi chung là doanh nghiệp)

...................................................................................................................................................................

Thạc sỹ

Tiến sỹ

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

CQ Thống kê ghi

CQ Thống kê ghi

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):

  

Phiếu 1A/TĐTKT-DN
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4. DN có nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao không?

1 Có

2 Không

5. Loại hình kinh tế của doanh nghiệp

01 Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNTW 06 Doanh nghiệp tư nhân

02 Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNĐF 07 Công ty hợp danh

03 Cty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50% 08 Cty TNHH tư nhân, Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50%

04 Công ty nhà nước 09 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước

4.1. Trung ương 10 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50%

4.2. Địa phương Nhà nước có chi phối không 1 Có 2  Không

05 Hợp tác xã/liên hiệp HTX 11 DN 100% vốn nước ngoài

5.1. Hợp tác xã 12 DN nhà nước liên doanh với nước ngoài

5.2. Liên hiệp HTX 13 DN khác liên doanh với nước ngoài

5.3. Quỹ tín dụng nhân dân

6. Các ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 

6.2. Ngành SXKD khác (ghi các ngành  SXKD ngoài ngành chính ):

- Ngành:

- Ngành:

- Ngành:

- Ngành:

7. Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp:

1 Đang hoạt động

2 Tạm ngừng hoạt động (để đầu tư, đổi mới công nghệ, do sản xuất theo mùa vụ…)

8. Lao động năm 2016:

8.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2016 Người

Trong đó: Nữ Người

% vốn NN

......................................................................................................................................................................................

CQ Thống kê ghi

6.1. Ngành SXKD chính

% vốn NNTW

(Là ngành tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất. Nếu không xác định được giá trị sản xuất thì dựa vào ngành có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng 
nhiều lao động nhất)

Khu kinh tế Khu công nghệ caoKhu chế xuấtKhu công nghiệp

......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

% vốn nhà nước

…………………………………………………………………..………………………………

          % vốn NNĐP

(VSIC 2007 - Cấp 5)

(VSIC 2007 - Cấp 5)

CQ Thống kê ghi

.........................................................................................................................................................................................
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8.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2016

01

Trong tổng số: 

Lao động nữ 02

Lao động được đóng BHXH 03

Lao động không được trả công, trả lương 04

Lao động là người nước ngoài 05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

1. Từ 16 đến 30 tuổi 15

2. Từ 31 đến 45 tuổi 16

3. Từ 46 đến 55 tuổi 17

4. Từ 56 đến 60 tuổi 18

5. Trên 60 tuổi 19

Phân theo ngành SXKD (VSIC 2007 - Cấp 5):

Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………

Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………

Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………

Ngành ………………..……….………………………………...……………………………………

9.

1

9.1. Tổng số tiền chi trả cho người lao động (Tham chiếu TK 334 và TK 353 để ghi số liệu) 

9.2. Bảo hiểm xã hội trả thay lương (theo chế độ ốm đau, thai sản...)

9.3. Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác 

Tên chỉ tiêu Mã số

A B

Ngành SXKD chính:

Ngành  SXKD khác:

B

Phân theo nhóm tuổi:

Số phát sinh 
năm 2016

5. Cao đẳng

6. Đại học

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

A

Mã ngành
(CQ Thống kê ghi)

01

Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2016

Tên chỉ tiêu

 Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Người

Tổng số

02

03

1

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

 Tổng số 

Mã số
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10. Tài sản và nguồn vốn năm 2016

A. Tài sản ngắn hạn 

Trong đó:

 - Các khoản phải thu ngắn hạn 

 - Hàng tồn kho:

Trong đó:

+ Hàng tồn kho ngành công nghiệp

Trong đó: Chi phí SXKD dở dang

Thành phẩm

Hàng gửi bán

+ Hàng tồn kho ngành xây dựng

Trong đó: Chi phí SXKD dở dang

Thành phẩm

Hàng gửi bán

B. Tài sản dài hạn 

Trong đó:

I. Các khoản phải thu dài hạn 

II. Tài sản cố định 

1 Nguyên giá

Trong đó:

 - Mua trong năm

 - Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành trong năm

 - Tăng trong năm từ nguồn khác

* Nguyên giá tài sản cố định chia theo loại tài sản

1.1. Nhà, vật kiến trúc

1.2. Máy móc, thiết bị

 1.3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

1.4. TSCĐ khác

2. Giá trị hao mòn TSCĐ

2.1. Giá trị hao mòn trong năm 

Chia theo loại tài sản:

2.1.1. Nhà, vật kiến trúc

2.1.2. Máy móc, thiết bị

2.1.3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

2.1.4. TSCĐ khác

2.2. Giá trị hao mòn lũy kế

3. Chi phí XDCB dở dang 

10.2. Tổng cộng nguồn vốn (30=31+32)

A. Nợ phải trả

B. Vốn chủ sở hữu

x

x

x

x

x

x

x

x

15

23

24

25

26

27

28

30

31

32

29

12

14

04

06

10.1. Tổng cộng tài sản (01=02+13) 01

09

2

Thời điểm 
01/01/2016

03

02

17

18

Mã
số

Thời điểm 
31/12/2016

B 1A

05

Tên chỉ tiêu

20

13

07

08

10

11

21

22

16

19

Đơn vị tính: Triệu đồng
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11. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

11.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó: Trợ cấp sản xuất, kinh doanh

11.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Trong đó:

11.3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (05=01-03)

* Doanh thu thuần chia theo ngành hoạt động:

(Ghi theo mã ngành VSIC 2007 - cấp 5, cột mã do CQ thống kê ghi)

Ngành SXKD chính:

Ngành  SXKD khác:

11.4. Giá vốn hàng bán (Số liệu kết chuyển bên Nợ TK911 đối ứng bên Có TK 632) 

11.5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (07=05-06)

11.6. Doanh thu hoạt động tài chính (Số liệu kết chuyển bên Có TK911 đối ứng bên Nợ TK 515)

11.7. Chi phí tài chính (Số liệu kết chuyển bên Nợ TK911 đối ứng bên Có TK 635) 

Trả lãi vay trong nước

Trả lãi vay ngoài nước

11.8. Lợi nhuận hoạt động tài chính (12=08-09) 

11.9. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số liệu kết chuyển bên Nợ TK911 đối ứng bên Có TK 642) 

11.10. Chi phí bán hàng (Số liệu kết chuyển bên Nợ TK911 đối ứng bên Có TK 641) 

      Trong đó: Chi phí vận tải thuê ngoài

11.12. Thu nhập khác (Số liệu kết chuyển bên Có TK911 đối ứng bên Nợ TK 711) 

11.13. Chi phí khác (Số liệu kết chuyển bên Nợ TK911 đối ứng bên Có TK 811) 

11.14. Lợi nhuận khác (19=17-18) 

11.15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (20=16+19)

Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

11.17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (23=20-21)

12. Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2016

Trong đó:
 - Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa
 - Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
 - Thuế tiêu thụ đặc biệt
 - Thuế xuất khẩu
 - Thuế nhập khẩu

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện năm 2016

1

Đơn vị tính: Triệu đồng

03

Mã ngành

Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………

Tên chỉ tiêu
Mã 
số

13

08

09

06

B

18

2

Tổng số 

A

23

Tên chỉ tiêu
Số đã nộp 
trong năm

11

06

A

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp

Trong đó:

Trong đó:

Mã số

Số phát sinh phải nộp
trong năm 

(không bao gồm năm trước 
chuyển sang)

02
03

05
04

15

22

19

20

21

16

02

01

17

Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………

11.11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (16=07+12-13-14)

11.16. Chi phí thuế thu nhập (gồm thuế TNDN hiện hành+hoãn lại)

1

14

Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………

Ngành ………………….………………………………...………………………………………………………………...……………

12

07

B

01

04

05

10
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13. Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước và vùng lãnh thổ

 (Áp dụng cho các DN có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài)

 

Bên Việt Nam (02=03+04+05)

  Chia ra:

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Tổ chức khác

Bên nước ngoài

  Chia ra:

Nước

Nước

Nước

Nước

14. Tiêu dùng năng lượng cho sản xuất, kinh doanh năm 2016

1000 KWh

*    Ghi chú: Cột 8 = cột 1 + cột 2 + cột 3 - cột 4 - cột 5 - cột 6 - cột 7

9874321BA

xx

Khí thiên nhiên 051 1000 m3

Trong đó:

Khí 05 1000 m3

LPG 044 Tấn

Dầu nặng 043 Tấn

Dầu Diezel 042 Tấn

Dầu hỏa 041 Tấn

Trong đó:

Dầu 04 Tấn

Xăng máy bay 032 Tấn

Xăng ô tô, xe máy 031 Tấn

x01Điện

Đơn vị tính: 1000 USD

.................................................................

.................................................................

5 6

.................................................................

Đơn vị 
tính

Tồn 
kho 
đầu kỳ

Khối 
lượng 
mua 
vào

Khối 
lượng 
tự sản 
xuất

Khối lượng tiêu dùng

C

Trong đó:

Than 02 Tấn

Bituminous 022 Tấn

021 TấnAntracite

Than đá 024 Tấn

Coke 023 Tấn

Than bùn 025 Tấn

Tên chỉ tiêu

A

Mã số
Vốn điều lệ 

đến 31/12/2016
Thực hiện góp vốn 

điều lệ trong năm 2016

1 2 3

Tổng số (01=02+06)

.................................................................

Loại năng lượng Mã số
Khối 
lượng 
bán ra

Tồn 
kho 

cuối kỳ

Giá trị 
năng 
lượng 
mua 
vào  

(Tr.đ)

Cho 
vận tải

Cho 
sản 
xuất 
kinh 
doanh

Tiêu 
dùng 
phi 

năng 
lượng

Góp vốn điều lệ 
lũy kế đến 31/12/2016

B

01

02

03

04

05

06
Mã nước

Xăng 03 1000 tấn

Trong đó:
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15. Thực hiện đầu tư phát triển năm 2016

Trong đó: 

Trong đó: 

  ………………………………………………………….

1

A. Chia theo nguồn vốn

Thực hiện năm 2016

A B

01

Mục đích 5:

Mục đích 1:

Mã tỉnh,TP 
(CQ Thống kê 

ghi)

Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:
Tỉnh/TP:

Mục đích 2:
Mục đích 3:
Mục đích 4:

……………………..

D. Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh/TP:

29
30

Mã ngành 
Cấp 2 

VSIC 2007
(CQ Thống kê 

ghi)

5. Đầu tư khác

C. Chia theo mục đích đầu tư

26
2. Mua sắm TSCĐ dùng cho SX không qua XDCB 27
3. Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 28
4. Vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có

23
24

+ Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 25
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền SD đất

21
- Xây dựng và lắp đặt 22
- Máy móc, thiết bị

Chia ra: 

- Bên Việt Nam 16
- Bên nước ngoài 17

12
- Vay các tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài 13

14- Vay công ty mẹ, công ty anh (em)

18

+ Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước 19

6. Vốn huy động từ các nguồn khác
B. Chia theo khoản mục đầu tư

+ Chi phí đào tạo công nhân KT và cán bộ quản lý SX 20
1. Xây dựng cơ bản (21=22+23+24)

- Ngân sách địa phương

02

Tổng số (01=02+05+06+09+15+18=21+27+28+29+30)

1. Ngân sách Nhà nước (02=03+04)

Tên chỉ tiêu Mã số

5. Vốn tự có (15=16+17) 15

3. Tín dụng đầu tư phát triển (06=07+08)

- Vốn nước ngoài (ODA)
4. Vốn vay (09=10+11+12+13+14)

- Vay các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước 11
- Vay ngân hàng nước ngoài

06
- Vốn trong nước 07

08
09

- Vay ngân hàng trong nước 10

03
04

2. Trái phiếu Chính phủ 05

ĐVT: Triệu đồng

- Ngân sách Trung ương
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16. Công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 2016

(Áp dụng cho các công trình/hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm 2016)

A

17.  Tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp trong 3 năm qua

17.1. DN có sử dụng các dịch vụ ngân hàng nào dưới đây không? (Khoanh vào các câu trả lời thích hợp)

1 5 Bao thanh toán 9 Thuê tài chính

2 6 Tài trợ thương mại và bảo lãnh khác 10 Quản lý tài sản tài chính

3 7 Tư vấn tài chính 11 Dịch vụ ngân hàng khác

4 8 Ngoại hối và phòng ngừa rủi ro 12 Không sử dụng

17.2. DN có vay vốn từ các tổ chức tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD không?

1 Có 2 Không Câu 17.4

17.3. Nguồn vốn vay của DN là từ các tổ chức tín dụng  nào (Khoanh vào các câu trả lời thích hợp)

1 Nhà nước 2 Ngoài Nhà nước  3   Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

17.4. Lý do DN không vay vốn để phục vụ hoạt động SXKD (Khoanh vào các câu trả lời thích hợp)

1 Không có nhu cầu Câu 17.7 5 Cho rằng sẽ bị từ chối khoản vay

2 Không muốn bị mắc nợ 6 Không biết thủ tục xin vay vốn

3 Thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian hoàn tất  7 Không có đủ tài sản thế chấp

4 Lãi vay quá cao 8 Khác (ghi cụ thể)

17.5. Nhu cầu vay vốn của DN là nhằm mục đích (Khoanh vào các câu trả lời thích hợp)

1 Tăng vốn lưu động 5 Nghiên cứu khoa học, cải tiến KT

2 Mua máy móc, PT vận tải 6 Giải quyết các khoản nợ đến hạn

3 Cải tiến máy móc, dây chuyền SX 7 Khác (ghi cụ thể)

4 Đầu tư công trình XDCB

17.6. Mức độ vay vốn của DN từ các tổ chức tín dụng có thỏa mãn nhu cầu không: 

1 Thoả mãn 2 Chưa thoả mãn

17.7. Nếu có nhu cầu vay vốn để SXKD, nắm bắt cơ hội đầu tư, DN sẽ lựa chọn vay vốn từ:

(Khoanh vào các câu trả lời thích hợp)

1 Bạn bè, người thân 2 Tổ chức tín dụng Nhà nước 3 Tổ chức tín dụng ngoài Nhà nước

Vay vốn

Thanh toán

Tín dụng thư (mở L/C)

Nhờ thu

...……………………………………….…

……………………………………………..……………………………..

Tổng vốn đầu 
tư thực hiện 

cho công trình 
(Triệu đồng)

2 3 4

Tên 
tỉnh/TP

Mã 
tỉnh/TP
(CQ 

Thống kê 
ghi)

Đơn vị 
tính

Số lượng

Giá trị TSCĐ mới 
tăng của công trình 

hoàn thành
(Triệu đồng)

B C 1 5 76

STT Tên công trình

Mã công trình 
(CQ Thống kê ghi 
theo mã danh mục 
năng lực mới tăng)

Địa điểm xây dựng

Năm khởi công

Năng lực mới tăng

............................................
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Câu 18.3

18.3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (thông qua máy tính, điện thoại)?

Câu 18.5

18.5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng  không?

Câu 19

18.6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

       (Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

2. Gửi và nhận email 6. Hoạt động tài chính (Internet banking……)

3. Tìm kiếm thông tin 7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ……………...………………

18. Sử dụng máy tính và internet

18.1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không?  
        (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)

1  Có 2  Không

18.2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc %

1  Có 2  Không

1  Có 2  Không

%
18.4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác 
         trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

1. Điều hành tác nghiệp
5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác 
     (Ngân hàng, Thuế, Hải quan….)

4.  Học tập, nghiên cứu 
   (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)
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19. Cơ sở trực thuộc DN 

19.1. Danh sách các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: 

(Lưu ý: Liệt kê tất cả các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp không phân biệt loại hình cơ sở hay địa điểm sản xuất kinh doanh. Nếu doanh nghiệp có văn phòng 
trụ sở chính chỉ hoạt động quản lý đóng tại địa điểm khác với các cơ sở SXKD trực thuộc thì thực hiện thêm phiếu 1D/TĐTKT-VP). 

 

Tên cơ sở trực thuộc 
DN/chi nhánh 

Địa chỉ  

Mã địa chỉ cơ sở  
(CQ Thống kê ghi) Mã số 

thuế/Mã địa 
điểm sản xuất 

kinh doanh 

Ngành  
hoạt động 

SXKD chính 

Mã ngành 
Cấp 5  

VSIC 2007 
(CQ Thống kê 

ghi) 

Lao động thời điểm 
31/12/2016  

(Người) 

Huyện/quận Tỉnh/TP Tổng  
số 

Trong đó: 
Nữ 

A B C D E F G 1 2 

Tổng số                  

1. Văn phòng trụ sở chính 
chỉ có hoạt động quản lý, 
điều hành DN             

    

2. Chi nhánh của doanh 
nghiệp (MST 13 số)             

    

-…………………..….                 

-…………………..….                 

-…………………..….                 

3. Địa điểm SXKD 
 (bao gồm cả địa điểm 
SXKD thuộc chi nhánh)             

    

-…………………..….                 

-…………………..….                 

-…………………..….                 
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19.2. Doanh nghiệp/cơ sở trực thuộc có các hoạt động sau không?

Nếu có → Trả lời phiếu số 1A.1/TĐTKT-HTX

2 Số cơ sở hoạt động công nghiệp Nếu có → Trả lời phiếu số 1A.2/TĐTKT-CN

3
→

4 Số cơ sở hoạt động xây dựng → Trả lời phiếu số 1A.3/TĐTKT-XD

5 Số cơ sở hoạt động thương nghiệp → Trả lời phiếu số 1A.4/TĐTKT-TN

→

7 → Trả lời phiếu số 1A.5.2/TĐTKT-KB

8 Số cơ sở hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống → Trả lời phiếu số 1A.6.1/TĐTKT-LT

9 → Trả lời phiếu số 1A.6.2/TĐTKT-DL

11 →

12 → Trả lời phiếu số 1A.8/TĐTKT-BH

13 →

14
→

→

16 Nếu có → Trả lời phiếu số 1A.9,4/TĐTKT-YT

17 Nếu có → Trả lời phiếu số 1A.9.5/TĐTKT-GD

18 Nếu có → Trả lời phiếu số 1A.10/TĐTKT-RT

Nếu có

Nếu có

Nếu có

Nếu có

Nếu có

6

Nếu có

1

(Mỗi doanh nghiệp đơn/cơ sở trực thuộc DN có hoạt động thuộc ngành nào thì thực hiện phiếu chuyên ngành tương ứng)

Số lượng

Hợp tác xã 

(Chỉ ghi số lượng cơ sở có mã số thuế 10 số hoặc 13 số)

Doanh nghiệp có hoạt động gia công hàng hóa với 
nước ngoài

Nếu có Trả lời phiếu số 1A.2m/TĐTKT-DVGC

Số cơ sở hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát Nếu có Trả lời phiếu số 1A.5.1/TĐTKT-VT

Số cơ sở hoạt động kho bãi, bốc xếp và hỗ trợ 
vận tải

Số cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành

10 Số cơ sở hoạt động trung gian tài chính và hoạt động 
hỗ trợ cho hoạt động trung gian tài chính

Nếu có → Trả lời phiếu số 1A.7.1/TĐTKT-TC

Doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ 

Số cơ sở hoạt động bảo hiểm, môi giới bảo hiểm

Số cơ sở hoạt động kinh doanh bất động sản Nếu có Trả lời phiếu số 1A.9.1/TĐTKT-BĐS

Nếu có

Nếu có

Trả lời phiếu số 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH

Số cơ sở hoạt động dịch vụ liên quan đến hoạt động 
thông tin và truyền thông

Nếu có Trả lời phiếu số 1A.9.2/TĐTKT-TT

Người trả lời phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 - Ký tên: …………………………………...  - Ký tên: …………………………………...

15 Số cơ sở hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, 
dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, hoạt động nghệ 
thuật, vui chơi, giải trí, dịch vụ khác.

Trả lời phiếu số 1A.9.3/TĐTKT-DVK

Số cơ sở hoạt động y tế

Số cơ sở hoạt động giáo dục, đào tạo

Số cơ sở hoạt động xử lý rác thải, nước thải

 - Họ và tên: ……….….………………….

 - Điện thoại: ……………………………..

Ngày ….. tháng …… năm 2017

Điều tra viên Giám đốc doanh nghiệp

 - Họ và tên: ………...…………...………

 - Điện thoại: ……………………………..
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Mã số thuế

I. TÌNH HÌNH CHUNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

1.

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

2. Số lượng các đơn vị trực thuộc

1 Công ty/doanh nghiệp: …. 3 Văn phòng đại diện: ….

2 Chi nhánh: …. 4 Địa điểm kinh doanh: ….

3. Hợp tác xã, liên hiệp HTX có cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên không? 

1 Có 2

Nếu có, lợi ích về giá của thành viên so với đối tượng không phải là thành viên là bao nhiêu …..%?

4. Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên
(Khoanh tròn những mã phù hợp)

1 Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh của thành viên
2 Tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của thành viên
3 Tạo việc làm cho thành viên hợp tác xã
4 Tín dụng cho thành viên
5 Hoạt động, dịch vụ khác (ghi rõ) : …………………………………………………………………..

5. Trình độ cán bộ chủ chốt của HTX, LH HTX 

1 Chưa qua đào tạo
2 Đào tạo dưới 3 tháng
3 Sơ cấp
4 Trung cấp
5 Cao đẳng
6 Đại học
7 Thạc sỹ
8 Tiến sỹ
9 Trình độ khác

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị
5.2. Giám đốc/Tổng giám đốc
5.3. Trưởng Ban kiểm soát
5.4. Kế toán trưởng

(VSIC 2007 - Cấp 5)

Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: …………………………………………………………………………………………

A 1 2

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX

3

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Năm 2016

(Áp dụng cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân)

Tuổi Giới tính Trình độ chuyên môn 

(tính theo 
dương lịch)

1 = Nam
2 = Nữ

CQ Thống kê ghi

Không

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:…………………………………………………………………...……………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh ):……………………….………………………….…...……………..

Địa chỉ: ………………………………………..………..……………………………………………….……..………

Ngành SXKD chính:…………………….…………………………...……….…………………………………
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6.

Trong đó:  Thành viên sử dụng dịch vụ của HTX

Chia ra:
-  Thành  viên là cá nhân

- Thành viên là hộ
- Thành viên là pháp nhân
- Thành viên khác (doanh nghiệp tư nhân)

Trong đó: - Lao động là thành viên HTX
- Lao động nữ

7.

Tổng số thành viên  (01=03+04+05) 
Trong đó:  Số thành viên sử dụng dịch vụ của LH HTX

Chia ra:
- Thành  viên là HTX
- Thành viên là pháp nhân
- Thành viên khác 

8. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tổng tài sản
Trong đó:  Tài sản không chia 

9. Kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

9.1. Trích lập các quỹ
- Quỹ Phát triển sản xuất/Đầu tư phát triển
- Quỹ Dự phòng tài chính
- Quỹ khác

9.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

9.3. Tổng lương

9.4. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên

6.1. Tổng số thành viên  (01=03+04+05+06) 

6.2. Tổng số lao động

Trong đó: Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ

"

"

Mã số Đơn vị tính
Thời điểm 
31/12/2016

03 "

04 "

Thành viên của HTX (hỏi khi phỏng vấn HTX)

01
02
03
04
05
06

07
08

09
10

01
02

A

06
07

09

04

A B

"

B C 1

01 Thành viên

Đơn vị tính: Thành viên

"

Thành viên của liên hiệp HTX

03

A B

02 "

05

Người

Mã số Thời điểm 31/12/2016

1

08

01
02

1

     Trong đó:  Doanh thu từ các giao dịch kinh tế với thành viên

     Trong đó:  Tổng lương cho người lao động là thành viên

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên chỉ tiêu
Mã
số

A B

05

Tên chỉ tiêu
Mã 
số

Thực hiện 
năm 2016

Thời điểm 31/12/2016

1

Đơn vị tính: Triệu đồng
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II. HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

10. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng

10.1. Đào tạo (01 = 02 +03)

   Chia ra:  - Cán bộ quản lý

- Cán bộ kỹ thuật

10.2. Bồi dưỡng (04 = 05 + 06)

   Chia ra:  - Cán bộ quản lý

- Cán bộ kỹ thuật

11. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh 

Hợp tác xã, Liên hiệp HTX có được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng SXKD trong năm 2016 ?

1 Có 2 Không

12. Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ngân hàng phát triển Việt Nam

Các tổ chức khác (ghi rõ: ………………...………….…..)

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội

13. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

13.1. HTX, LH HTX có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm không?

1 Có 2 Không

13.2. Các hình thức ưu đãi (khoanh tròn mã phù hợp)

1 Miễn thuế TNDN 2 Ưu đãi thuế TNDN

14. Hỗ trợ khác:

HTX, LH HTX có nhận được các hỗ trợ sau đây không ? (khoanh tròn những mã phù hợp).

1 Quỹ khuyến nông, khuyến ngư 3 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2 Quỹ khuyến công 4 Quỹ khác (ghi rõ): ………………………………………

Đơn vị tính: Lượt người tham gia

Đơn vị tính: Triệu đồng

(Không tính vay từ các chương trình hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ)

A B

01

03

04

Thực hiện năm 2016

01

1

02

03

04

Thực hiện năm 2016

1

A B

05

06

Nguồn vay Mã số

Mã số

02
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Mã số thuế

1. Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở:……….………………………………………………………………..……………..………………..…
Địa chỉ: ……………………………………….……..………………………………..………………………………

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:…………………………………..………………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh)…………………………..…………………………………………..

2. Ngành SXKD chính:…………………………………………………………………...…………………….

3. Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 2. Cơ sở trực thuộc hạch toán độc lập 3. Cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc 4. 

4. Lao động

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016 Người Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016 Người
Trong đó: Nữ Người Trong đó: Nữ Người

5. 

Tổng trị giá sản phẩm công nghiệp đã xuất kho tiêu thụ trong năm 2016:
5.
4.
3.
2.

7 8
1.

A B C 1 2 3 4 5 6

Tên sản phẩm
Mã sản 
phẩm

Đơn vị 
tính

Khối lượng sản phẩm
(Chỉ tính các sản phẩm do DN sản xuất bằng nguyên vật liệu của DN và 
sản phẩm do cơ sở gia công cho bên ngoài, không tính các sản phẩm do 

bên ngoài gia công cho cơ sở)

Trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thụ
(Tương ứng với SP tiêu thụ ở cột 3 và 4) 
(không bao gồm thuế VAT, thuế TTĐB, 

thuế XK) 
(Triệu đồng)

Khối lượng sản phẩm 
sản xuất

Khối lượng sản phẩm 
xuất kho tiêu thụ

Khối lượng sản 
phẩm tồn kho

Tổng số

Trong đó: Giá trị 
dịch vụ gia công 

sản phẩm 
cho bên ngoài

Tổng 
số

Trong đó: Sản 
phẩm gia công 
cho bên ngoài

Tổng 
số

Trong đó: Sản 
phẩm gia công 
cho bên ngoài

Đầu năm Cuối năm

Sản phẩm công nghiệp sản xuất và tiêu thụ năm 2016 (ghi toàn bộ sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của cơ sở)

Trụ sở chính có hoạt động SXKD

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
Năm 2016

(Áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động công nghiệp)

(VSIC 2007 - Cấp 5)

CQ Thống kê ghi
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II. Nguyên, vật liệu nông sản doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất và tồn kho năm 2016 

Tôm 20 Tấn 

Cá 19

Trứng gà 17 1000 quả

Tấn 

Trứng vịt, ngan, ngỗng 18 1000 quả

Thịt gà 16 Tấn 

Thịt bò 15

Thịt lợn 13 Tấn 

Tấn 

Thịt trâu 14 Tấn 

Mía cây 12 Tấn 

Cà phê 11

Chè búp tươi 09 Tấn 

Tấn 

Cao su mủ khô 10 Tấn 

Lạc 08 Tấn 

Đỗ tương 07

Sắn (mỳ) 05 Tấn 

Tấn 

Sắn (mỳ) cắt lát 06 Tấn 

Bột ngô 04 Tấn 

Ngô hạt 03 Tấn 

Gạo các loại 02 Tấn 

A B C 1 2 3 4

Thóc các loại 01 Tấn 

Loại nông sản được sử dụng làm nguyên, 
vật liệu 

Mã số
Đơn vị 

tính

Khối lượng năm 2016
  (Chỉ tính các loại nông sản DN sử dụng để sản xuất sản phẩm của DN và sản phẩm do DN gia công 

cho bên ngoài, không tính các loại nông sản dùng làm nguyên vật liệu do bên ngoài gia công sản phẩm cho DN)

Nông sản dùng làm nguyên vật liệu sản xuất Nông sản dùng là nguyên vật liệu tồn kho

Tổng số

Trong đó: nông sản 
dùng làm nguyên, 
vật liệu gia công 

cho bên ngoài

Đầu năm Cuối năm
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Mã số thuế

1.
 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Địa chỉ: …………………………………………………………….……..…………

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………………………………………………………………………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh ):…………………………………………………...……………..

Ngành SXKD chính:……………………………………………...……….…………………………………

2.

2.1. Mã loại hình xuất khẩu

Trị giá (1000 USD)

2.2. Mã loại hình nhập khẩu  

E21 Nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho nước ngoài

E41 Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài

(Khoanh vào các mã loại hình và ghi trị giá nhập khẩu hàng hóa tương ứng của doanh nghiệp)

Trị giá (1000 USD)

E11 Nhập khẩu nguyên liệu của DN chế xuất từ nước ngoài

(Khoanh vào các mã loại hình và ghi trị giá xuất khẩu hàng hóa tương ứng của doanh nghiệp)

E42 Xuất khẩu sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất

E52 Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

E82 Xuất nguyên liệu, vật tư thuê gia công ở nước ngoài

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

VỀ DỊCH VỤ GIA CÔNG HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI
Năm 2016

 (Áp dụng cho các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động gia công,
lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài)

Trong năm 2016, Doanh nghiệp có thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu theo mã loại hình nào 
dưới đây?
(Mã loại hình được quy định theo Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan)

Tên doanh nghiệp:  ……………………………………………...……………...…………………………

(VSIC 2007 - Cấp 5)

CQ Thống kê ghi
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A1.
1. Có 2. Không Mục B

A2.Mô tả ngắn gọn tên hàng hóa gia công 

1. Tên hàng hóa nhận gia công …………………………………………………….……………………………………………………

2. Hàng hóa xuất khẩu sau gia công (khoanh vào mã thích hợp):

1. Dệt may 2. Giầy dép 3. Điện tử máy tính 4. Điện thoại 5. Khác

A3. 

Nước
Mã 
nước

 Trị giá 
nguyên liệu 

nhập khẩu về 
để gia công, 

lắp ráp 
(nước ngoài 

sở hữu 
toàn bộ, 

DN không 
thanh toán)

Trị giá hàng hóa sau gia công, lắp ráp

Đơn vị tính: 1000 USD

MỤC A. NHẬN GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM 2016
(Hoạt động gia công gồm chế biến, lắp ráp, dán nhãn, đóng gói,... hàng hóa)

Trong năm 2016, Doanh nghiệp có thực hiện hoạt động 
gia công, lắp ráp hàng hóa cho nước ngoài không?

Trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu trước và sau gia công, lắp ráp trong năm 2016

 Tổng số tiền 
thu được từ 

hoạt động gia 
công, lắp ráp 
hàng hóa cho 
nước ngoài 
(nước thuê 
gia công) 

Tổng số

Chia ra

 Trị giá HH 
được xuất trở 
lại cho nước 

thuê gia công  
(Nếu không 
biết giá trị 

hàng hóa đề 
nghị ghi theo 

trị giá hải 
quan)

Trị giá hàng 
hóa xuất cho 

nước khác

Trị giá 
hàng hóa 
bán tại 

Việt Nam

A B 1 2 = 3+4+5 3 4 5 6
Tổng số x
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B1.
1. Có 2. Không Kết thúc

B2. Mô tả ngắn gọn tên nguyên liệu gửi gia công 

1. Nguyên liệu gửi gia công

2. Hàng hóa nhập khẩu về sau gia công …………………………………….…………………..…………………………

1. Dệt may 2. Giầy dép 3. Điện tử máy tính 4. Điện thoại 5. Khác

B3. 

6

Tổng số

Trị giá 
hàng hóa 
được xuất 
bán ngay 
tại nước 
gia công

A B 1 2 = 3+4+5 3 4 5

x

Trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu trước và sau gia công, lắp ráp trong năm 2016

Nước
Mã 
nước

 Trị giá 
nguyên liệu, 
vật tư của 

Doanh nghiệp 
gửi ra nước 

ngoài để thuê 
gia công, lắp 

ráp (không có 
thanh toán)

 Trị giá hàng hóa sau gia công, lắp ráp 

 Tổng số tiền 
DN phải trả 

cho nước thực 
hiện gia công, 
lắp ráp hàng 

hóa (nước 
nhận gia công) 

Trị giá hàng 
hóa được 

Doanh nghiệp 
nhập khẩu trở 
lại (không có 
thanh toán)

Trị giá hàng 
hóa được 

Doanh nghiệp 
chỉ định xuất 

khẩu cho nước 
khác

Đơn vị tính: 1000 USD

Chia ra

Tổng số

…………………………………………………….…………………………………………………...……

MỤC B. GỬI NGUYÊN LIỆU THUÊ NƯỚC NGOÀI GIA CÔNG TRONG NĂM 2016
(Hoạt động gia công gồm chế biến, lắp ráp, dán nhãn, đóng gói,... hàng hóa)

Trong năm 2016, Doanh nghiệp có gửi nguyên liệu, vật tư 
ra nước ngoài để thuê gia công không?
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Mã số thuế

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Địa chỉ: ………………………………………………………………..…………………………………………………….……..…………

CQ Thống kê ghi

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………………………………………………………………………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh ):…………………………………………………...……………..

Ngành SXKD chính:……………………………………………...……….…………………………………

1 3

2 4

Người

Người

 Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016: Người

Người

4. Kết quả hoạt động xây dựng

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Trong đó: Nữ

Công trình kỹ thuật dân dụng 17
Hoạt động xây dựng chuyên dụng 18

Công trình nhà ở 15
Công trình nhà không để ở 16

07
Chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng 08

4.4. Giá trị sản xuất xây dựng (14=01+10+11=15+16+17+18) 14
Giá trị sản xuất chia theo loại công trình:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng 12
Lợi nhuận khác có liên quan đến hoạt động xây dựng    13

Chi phí sử dụng máy móc thi công 04

Chia ra:

4.3. Lợi nhuận hoạt động xây dựng  (11=12+13) 11
Chia ra:

4.2. Giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp 10
Chi phí khác 09

Chi phí sản xuất chung 05
Chi phí quản lý kinh doanh  (chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp) 06
Chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công (nếu có)

Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD

Đơn vị tính: Triệu đồng

(VSIC 2007 - Cấp 5)

Chi phí vật liệu trực tiếp 02
Chi phí nhân công trực tiếp 03

3. Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

2. Loại hình cơ sở
Doanh nghiệp đơn

Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp

Trụ sở chính có hoạt động SXKD

Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Năm 2016

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động xây dựng)

A B 1

4.1. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng (01=02+...+09) 01

1. Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở:………………………………………………………………………...……………………………………………

Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm 2016

Trong đó: Nữ
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5. Công trình/hạng mục công trình thực hiện trong năm

6. Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm

(Ghi lần lượt từng công trình nhà ở hoàn thành trong năm)

A B 1 2

Tên công trình
Mã công 

trình

Diện tích 
hoàn thành 

(m 2 sàn)

Tổng chi phí 
xây dựng

(Triệu đồng)

1

Tên công trình/hạng mục công trình

Địa điểm xây dựng Ngành hoạt động chính
Giá trị sản xuất 

xây dựng thực hiện 
trong năm 
(Triệu đồng)

Tên tỉnh/TP
Mã tỉnh
CQ T.kê 

ghi

Tên ngành 
XD

Mã ngành
 (VISIC 2007 

cấp 5)
 CQ T.Kê ghi

A B C D E
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Mã số thuế

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Địa chỉ: ……………………….……………………………………………………………………………………………………….……….……………………………

CQ Thống kê ghi

Ngành SXKD chính:…………………………………………………………...………………………………………….…….

Loại hình cơ sở
1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

Trong đó: Nữ

I. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

 1.1. Bán ô tô loại 9 chỗ ngồi trở xuống (loại cũ và mới)

 1.5. Bán mô tô, xe máy

 1.6. Bán phụ tùng mô tô, xe máy

 1.7. Bán xe có động cơ khác và phụ tùng

 3.1. Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô các loại

 Người

 Người

 Người

 Người

Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở: ……………………………………………………………………………...……………………………………………..…

Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN

3. Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy 
    và xe có động cơ khác 11

12

13
    3.2. Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy 
          và xe có động cơ khác

x

x

2. Trị giá vốn hàng bán (tương ứng với doanh thu mã 01)

07

08

09

10

x

x

x

x

    1.8. Bán phương tiện đi lại, kể cả phụ tùng  
          (trừ ô tô, mô tô xe máy)         

 1.2. Bán ô tô loại khác, loại cũ và mới  
        (trừ ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống)
 1.3. Bán phụ tùng, bộ phận phụ trợ của ô tô 
        loại 9 chỗ ngồi trở xuống
 1.4. Bán phụ tùng, bộ phận phụ trợ của ô tô loại khác  
       (trừ ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống)

06

x05

x

02

03

04

Số lượng 
(chiếc)

Doanh thu thuần
Bán buôn

1

x

2

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………………..………………………………………………………………………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): ……………………………………....…………………………………………...…………

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 
và xe có động cơ khác)

Nhóm, ngành hàng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG NGHIỆP
Năm 2016

1. Tổng số (01=02+03+….09)

Bán lẻ

A 3

Mã số

(VSIC 2007 - Cấp 5)

x

B

01
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II. Bán buôn, bán lẻ hàng hóa

 - Lương thực, thực phẩm

 - Hàng may mặc, giày dép

 - Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình

 - Vật phẩm văn hoá, giáo dục

 - Gỗ và vật liệu xây dựng

 - Phân bón, thuốc trừ sâu

 - Xăng, dầu các loại

 - Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu)

 - Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

 - Hàng hoá khác

06

2. Trị giá vốn hàng bán (tương ứng với doanh thu mã 01)

11

12

13

X

02

03

04

05

07

09

10

A 3

Chia ra:

1. Doanh thu thuần (01=02+03+….12)

B

01

2

Chia ra

Bán buôn
Tổng số

1

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nhóm, ngành hàng
Bán lẻ

Mã số
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Mã số thuế

Tên doanh nghiệp/cơ sở: ………………………………………………………………………..………………..……………………………………………………

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Địa chỉ: ……………………….………………………………………………………………………………………………………...…………… CQ Thống kê ghi

Ngành SXKD chính:…………………………………………………...……………………………………………………………….….

Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

Trong đó: Nữ

I. Vận tải hành khách

6

4. Ven biển Tàu thủy

Tàu thủy

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

6. Vận tải hàng không Tàu bay

5. Đường thủy nội địa Tàu thủy

3. Viễn dương

 - Ô tô dưới 9 chỗ ngồi Ô tô

 - Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở lên Ô tô

2.3. Vận tải bằng xe khách Ô tô

2.2. Vận tải bằng xe taxi Ô tô

2.1. Vận tải bằng xe buýt Ô tô

2. Đường bộ x x x

 Người

 Người

7 8

1. Đường sắt Toa tàu

A 1 2 3 4 5

 Người

 Người

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………………………………………...……………………………………………….……..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) ……………………………………………………...……………………………....………..

Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT

Ngành đường

Doanh thu 
thuần  
(Triệu 
đồng)

Tổng số Trong đó: Ngoài nước

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT
Năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở có các hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát)

Phương tiện vận tải 
có tại thời điểm 31/12/2016

Vận chuyển 
(1000Hk)

Luân 
chuyển  

(1000Hk.Km)

Vận chuyển  
(1000Hk)

Luân 
chuyển 

(1000Hk.Km )

Loại 
phương tiện 

Số 
lượng 
(Chiếc)

Tổng 
trọng 

tải  
(Chỗ)

(VSIC 2007 - Cấp 5)
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III. Hoạt động bưu chính, chuyển phát

I. Doanh thu thuần

1. Dịch vụ bưu chính

2. Dịch vụ chuyển phát

II. Sản lượng

1. Bưu phẩm 

2. Bưu kiện 

3. Số thư chuyển tiền, điện chuyển tiền

4. Tổng số báo chí phát hành qua bưu điện

Tàu thủy

Tàu thủy

Tàu thủy

II. Vận tải hàng hóa

B 1

Tàu bay

2 3 4

Tàu thủy

1000 phiếu

1000 tờ, cuốn

Kg

Kg

"

Triệu đồng

"

A

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số

Chia ra:

6. Vận tải hàng không

Quốc tế đến
Đi 

quốc tế
Đi 

trong nước

5. Đường thủy nội địa Tàu thủy

   - Tàu chở dầu Tàu thủy

   - Tàu chở hàng Tàu thủy

3. Viễn dương

   - Tàu chở hàng

   - Tàu chở dầu

4. Ven biển

2. Đường bộ Ô tô

1. Đường sắt Toa tàu

A 1 2 3 4 5 6 7 8

Ngành đường 

Doanh thu 
thuần   
(Triệu 
đồng)

Tổng số Trong đó: Ngoài nước
Phương tiện vận tải

có tại thời điểm 31/12/2016

Vận 
chuyển  

(1000Tấn)

Luân 
chuyển  

(1000T.Km)

Vận 
chuyển  

(1000Tấn)

Luân 
chuyển  

(1000T.Km)

Loại 
phương tiện

Số 
lượng  
(Chiếc)

Tổng 
trọng 
tải  

(Tấn)
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Mã số thuế

Địa chỉ: ……………………….…………………………………………………………………….. CQ Thống kê ghi

Ngành SXKD chính:…………………………………………………………..………………….

Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

Trong đó: Nữ

I. Kho, bãi lưu giữ hàng hóa 

II. Bốc xếp hàng hóa

Xe nâng

Xe nâng

Cần cẩu

Cần cẩu

Xe nâng

III. Dịch vụ hỗ trợ vận tải

Lưu ý: Đối với các đại lý bán vé vận tải hành khách chỉ khai phần doanh thu do cơ sở được hưởng vào Cột 1 và không phải khai thông tin ở Cột 2 và 3.

1 2 3
Kho

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:…………………………………………………………….…..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) ………………...…………………….…………………..

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO BÃI, BỐC XẾP, HỖ TRỢ VẬN TẢI
Năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải)

Tên doanh nghiệp/cơ sở: …………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………

(VSIC 2007 - Cấp 5)

Loại 
phương 

tiện
Số lượng

Tổng 
công suất

       4. Tổng doanh thu thuần dịch vụ kho, bãi

x x       3. Tổng diện tích bãi dùng cho KD có tại 31/12/2016

 Người

 Người

 Người

 Người

4

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tổng số
Chia ra:

Kho 
ngoại quan

Kho 
đông lạnh

Kho khác

A B

m2

m2

Triệu đồng

x

(1000TTQ) (1000TTQ) (1000TTQ)

       1. Số lượng kho có tại 31/12/2016
       2. Tổng diện tích kho dùng cho KD có tại 31/12/2016

Phương tiện bốc xếp 
có tại 31/12/2016

Tổng số 
hàng bốc xếp

A 1 2 3 4 5

Ngành đường

Doanh thu 
thuần

Hàng hóa bốc xếp thông qua

(Triệu đồng) (1000TTQ)

Bốc xếp 
hàng xuất khẩu

Bốc xếp hàng 
nhập khẩu

Bốc xếp hàng 
nội địa

5. Đường hàng không

2. Đường bộ x x
3. Đường biển

Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

4. Đường sông x x

A 1 2 3
1. Đường sắt

6 7

(Chiếc) (Tấn)

8

Ngành đường
     Doanh thu thuần       

(Triệu đồng)

Hành khách qua nhà 
ga/cảng biển/hàng không 

(1000 lượt khách)

Hàng hóa qua nhà ga/cảng 
biển/hàng không (1000 tấn)

1. Đường sắt
2. Đường bộ

3. Cảng biển
4. Cảng sông

5. Cảng hàng không
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Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………...……………………………………

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………….………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …………...……………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………..

Ngành SXKD chính:………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………...………………………………………

Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

I. Dịch vụ ăn uống

Tên chỉ tiêu

03

Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU Mã số thuế

B

Đơn vị 
tính

Số lương/giá trị thực hiện 
năm 2016

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG 
Năm 2016

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú) 

Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở ………………………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………

C

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

CQ Thống kê ghi

3. Tổng doanh thu thuần

1. Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016

Trong đó: Nữ

Người 01

05 Triệu đồng

02

04

(VSIC 2007 - Cấp 5)

"

2. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016

Trong đó: Nữ

Trong đó: Doanh thu thuần hàng chuyển bán

4. Trị giá vốn hàng chuyển bán (tương ứng với doanh thu thuần hàng chuyển bán)
"06

07

"

"

"

1A

Mã 
số

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
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II. Dịch vụ lưu trú

1. Khách sạn 1 sao 4. Khách sạn 4 sao 7. Nhà nghỉ, nhà khách       10. Căn hộ kinh doanh du lịch          
2. Khách sạn 2 sao 5. Khách sạn 5 sao      8. Biệt thự kinh doanh DL 11. Loại khác 
3. Khách sạn 3 sao  6. Khách sạn dưới tiêu chuẩn sao    9. Khu nghỉ dưỡng      

B

Địa chỉ cơ sở lưu trú: x x

x
1. Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016 01

Trong đó: Nữ 02
2. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016 03

Trong đó: Nữ 04
3. Tổng doanh thu thuần (05=06+07) 05

3.1. Doanh thu thuần từ khách trong nước 06

3.2. Doanh thu thuần từ khách quốc tế 07
4. Số buồng có đến 31/12/2016 (08=09+10+11+12) 08

- Số buồng đơn (phòng 1 giường) 09

- Số buồng đôi (phòng 2 giường) 10

- Số buồng ba (phòng 3 giường) 11

- Số buồng có 4 giường trở lên 12
5. Số ngày buồng sử dụng trong năm  13

6. Số ngày giường sử dụng trong năm 14

7. Số lượt khách phục vụ (15=16+19) 15

7.1. Lượt khách trong nước (16=17+18) 16

  - Lượt khách trong nước không ngủ qua đêm 17

  - Lượt khách trong nước ngủ qua đêm 18
7.2. Lượt khách quốc tế (19=20+21) 19

  - Lượt khách quốc tế không ngủ qua đêm 20

  - Lượt khách quốc tế ngủ qua đêm 21

22

8.1. Ngày khách trong nước 23

8.2. Ngày khách quốc tế 24

Chia ra

A C 1

Cơ sở 1 Cơ sở 2 Cơ sở 3

2 3 4

"

"

8. Số ngày khách phục vụ
   (chỉ tính khách có ngủ qua đêm)  (22=23+24)

Ngày khách

"

"

"

"

"

"

Lượt khách

Ngày giường

Ngày buồng

"

"

"

"

Buồng

"

"

Triệu đồng

"

"

"

Người 

Mã loại cơ sở lưu trú (ghi theo mã tương ứng ở trên)

Tên cơ sở x x x

x x

x

Mã loại cơ sở lưu trú: (Loại cơ sở theo quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của Tổng cục Du lịch)

Tên chỉ tiêu
Mã 
số

Đơn vị 
tính

Tổng số lượng/
giá trị thực hiện 

năm 2016
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Địa chỉ: …………………………...…….……………………………………………………

Ngành SXKD chính:…………………………….………………..………………………..

Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"

"

"

"

"

"

"

"

Ngày khách

"

"

"

"

"

9. Chi phí 1 khách theo tour cao nhất 

Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở ………….……………………………………...……………………………………………………………………………………

Tên chỉ tiêu
Mã 
số

Đơn vị 
tính

Số lượng/giá trị
thực hiện 2016

8. Chi phí 1 khách theo tour thấp nhất 

- Ngày khách trong nước

- Ngày khách quốc tế

"

"

7. Ngày khách du lịch theo Tour

- Ngày khách Việt Nam đi ra nước ngoài

Triệu đồng

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH                               
Năm 2016

Người 

- Doanh thu thuần từ khách trong nước

3. Tổng doanh thu thuần của hoạt động du lịch lữ hành (tour) Triệu đồng

Chia ra:  

- Doanh thu thuần từ khách quốc tế

- Doanh thu thuần từ khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL

(Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch)

CA 1

CQ Thống kê ghi

Mã số thuế

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:…………………………….……………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) ……………...…………….………...…………………..

(VSIC 2007 - Cấp 5)

4. Doanh thu thuần hoạt động hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch "

5. Tổng số tiền chi trả hộ khách phục vụ tour 

"

 Trong đó: 

- Chi phí vé tham quan, vui chơi, giải trí cho khách

6. Lượt khách du lịch theo Tour

Chia ra:   "- Lượt khách trong nước

- Chi dịch vụ lưu trú cho khách

- Chi ăn uống cho khách

- Chi dịch vụ đi lại cho khách

"

Chia ra: 

1. Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016

Trong đó: Nữ

2. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016.

Trong đó: Nữ

- Lượt khách quốc tế

Lượt khách 

- Lượt khách Việt Nam đi ra nước ngoài
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 Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở:…………..……...……..………………….…………………………...…………………………………………………

Địa chỉ: ………………………….…………...…………….…………………………….

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………...………………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …………………………..……………………………..

Ngành SXKD chính:…………………...………………………………………….

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016

Trong đó: Nữ

       Trong đó: Chi phí khác

 
 
 
 

Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC

Đơn vị tính: Triệu đồng

Người

Người

Người

Người

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG 
HỖ TRỢ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

Năm 2016
     (Áp dụng cho các cơ sở thuộc các tổ chức tín dụng; ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân….)

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

CQ Thống kê ghi

(VSIC 2007 - Cấp 5)

Mã số thuế

8. Chi phí dự phòng 
9. Các khoản chi phí còn lại 

Trong đó: Chi phí bất thường

C. CHÊNH LỆCH THU NHẬP VÀ CHI PHÍ (LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ): (32=01-09)

B. CÁC KHOẢN CHI PHÍ (09=10+12+13+14+17+19+27+29+30) 

Trong đó:  - Chi điện, nước, vệ sinh cơ quan, chi y tế cơ quan
   - Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước

7. Chi về tài sản
Trong đó: Khấu hao tài sản cố định

- Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ
 - Chi nghiên cứu và ứng dụng KHCN, sáng kiến, cải tiến
 - Chi về hoạt động đoàn thể của tổ chức tín dụng
 - Các khoản chi phí quản lý khác (tài khoản 869)

 - Thuế môn bài, thuế đất, thuế tài nguyên, lệ phí, các chi phí khác coi như thuế, lệ phí
5. Chi phí cho nhân viên 

Trong đó: Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động
6. Chi cho hoạt động quản lý và công vụ

Trong đó: - Chi công tác phí

2. Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối
3. Chi phí mua bán chứng khoán
4. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí (14=15+16)
 - Thuế VAT không được khấu trừ, thuế nhập khẩu được tính vào chi phí

5. Thu nhập góp vốn, mua cổ phần
6. Thu nhập khác

Trong đó: Thu bất thường

1. Chi phí hoạt động tín dụng

1. Thu nhập từ hoạt động tín dụng  
2. Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ 
3. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
4. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

03

Chỉ tiêu Mã số
Thực hiện 
năm 2016

A B 1
01
02

A. CÁC KHOẢN THU NHẬP (01=02+03+...+07)

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

28
29
30
31

16
17
18
19
20
21

10
11
12
13
14

32

22
23
24
25
26
27

15

04
05
06
07
08
09
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Mã số thuế

1. Tên ngân hàng, tổ chức tài chính: ……………………...…..…..………………….……..……………………………………………

2. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

  3. Thu/chi dịch vụ với nước ngoài (Xuất, nhập khẩu dịch vụ) 

Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH

6. Dịch vụ kinh doanh khác     

7. Dịch vụ cá nhân, văn hoá, giải trí

I.  Dịch vụ tài chính, ngân hàng

II.  Dịch vụ khác

1. Dịch vụ bưu chính, viễn thông

2. Dịch vụ xây dựng ở Việt Nam

3. Phí bảo hiểm

4. Dịch vụ máy tính, thông tin

4.1. Dịch vụ máy tính

4.2. Dịch vụ thông tin  

5. Phí bán/mua quyền sử dụng giấy phép, 
     thương hiệu, bản quyền

A

Địa chỉ: ………………………………………………..……………...……………………

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………………………………..……………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …………………..……………...……………………..

Ngành SXKD chính:………………...………………………………………………..….

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

2870

8950

8970

7.1. Dịch vụ giáo dục

7.2. Dịch vụ phục vụ cá nhân, văn hoá, giải trí khác

2640 x

2660

2680

2510 x

2530 x

2620 x

2630 x

B 1 2

2600

2450 x

(Chỉ bao gồm các khoản thu/chi của ngân hàng, tổ chức tín dụng với phía nước ngoài (cá nhân, tổ chức, đơn vị 
không thường trú của Việt Nam), không thống kê các khoản thanh toán hộ khách hàng)

 
Mã số

Năm 2016

Xuất khẩu Nhập khẩu

Đơn vị tính: Triệu đồng

CQ Thống kê ghi

HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ 
CỦA NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Năm 2016
(Áp dụng cho các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính)

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

 Người

(VSIC 2007 - Cấp 5)
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Ghi chú: Các ô bôi đen và đánh dấu (X): số liệu mục này không phát sinh
Đối với các dịch vụ khác, chỉ thống kê các giao dịch có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên 
(tương đương 5.000 USD)

Năm 2016

Xuất khẩu Nhập khẩu

 Mã số dịch vụ 
(ghi theo Câu 3 - cột B)

Nước đối tác 
(ghi theo nước cư trú 

của khách hàng nước ngoài)

Mã nước 
(Cơ quan 
Thống kê 

ghi)

4. Thu/chi dịch vụ (Xuất, nhập khẩu dịch vụ)  chia theo nước đối tác 
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Địa chỉ: ………………...…………………………………………………..…………………………………

Ngành SXKD chính:………………….………………….………………………………....

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

Trong đó: Nữ

1. Doanh thu phí bảo hiểm gốc, thu hoa hồng môi giới bảo hiểm ( 01=02+03-04)

1.1. Phí bảo hiểm gốc

1.2. Phí nhận tái bảo hiểm

1.3. Tăng (giảm) dự phòng phi

2. Phí nhượng tái bảo hiểm

  3.   Doanh thu phí bảo hiểm thuần 

4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm (08=06+07)

6. Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm (09=10-11)

6.1. Tổng chi bồi thường 

6.2. Các khoản giảm trừ

7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm

8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm

9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm

(VSIC 2007 - Cấp 5)

Người

Người

Người

1

14

A

08

09

10

06

07

05

B

01

02

03

04

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Thực hiện 
năm 2016

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………………………………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …………………..………….…………………………..

CQ Thống kê ghi

Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM
Năm 2016

(Áp dụng cho các DN đơn/cơ sở có hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm)

 Tên doanh nghiệp/ cơ sở:…………………………………………………………………………………………...…

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số

Mã số thuế

Người

Tên chỉ tiêu

11

12

13
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10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm (15=9-12+13-14)

11. Tăng giảm dự phòng giao động lớn

12. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm

13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm (18=15+16-17)

14.

15. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

16. Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư

17. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản (22=20-21)

18. Doanh thu hoạt động tài chính

19. Chi phí hoạt động tài chính  

20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính (25=23-24)

21. Chi phí bán hàng hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm

22.

23.

24. Thu nhập khác

25. Chi phí khác

26. Lợi nhuận khác (31=29-30)

27.

28. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

29. Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

30. Lợi nhuận sau thuế (35= 32-33-34)

31. Lãi trên cổ phiếu

32. Thuế GTGT phát sinh phải nộp 

35

36

37

30

31

33

34

15

16

17

Chi phí quản lý doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm 
hoạt động môi giới bảo hiểm

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động kinh doanh bảo hiểm, 
hoạt động môi giới bảo hiểm  (32 = 28+31)

27

32

19

20

21

Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, 
môi giới bảo hiểm (29=19+22+25-26-27)

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, 
hoạt động môi giới bảo hiểm (11 = 08- 18)

18

25

28

29

22

23

24

26

Tên chỉ tiêu Mã số
Thực hiện 
năm 2016

A B 1
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Ngành SXKD chính:………..………………….……...………………….…………………………….

Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

Trong đó: Nữ

06 "

03 "

04 "

05 "

 Người

Đơn vị tínhMã số

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………………..……………………...………………………..

 Người

 Người

 Người

Thực hiện năm 2016

(VSIC 2007 - Cấp 5)

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) ………………………………..…………...…………………………..

Tên chỉ tiêu

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở hoạt động kinh doanh, tư vấn, môi giới, 
đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

Năm 2016

Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở:……….…………………………………………………..…………………………

CQ Thống kê ghiĐịa chỉ: …………………………………………………………..………...………………………………

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-BĐS

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN  

Mã số thuế

   1.4. Doanh thu kinh doanh bất động sản khác (ghi rõ...)

    2. Trị giá vốn bất động sản đã bán 
         (tương ứng với doanh thu bán BĐS mã 03)

    1.3. Doanh thu cho thuê bất động sản 

       - Doanh thu cho thuê văn phòng, nhà xưởng, trung tâm 
          thương mại, gian hàng, ki-ốt, mặt bằng SXKD khác,…

       - Doanh thu cho thuê nhà ở, phòng trọ   

"

"

"

"

"
11

07

08

09

10

        - Doanh thu bán đất nền và nhà ở khác

        - Doanh thu bán bất động sản dùng vào SXKD 
          (văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại, 
          gian hàng, ki-ốt...)

A

1. Tổng doanh thu thuần 

    Chia ra: 

   1.1. Doanh thu từ hoạt động tư vấn, môi giới bất động sản

   1.2. Doanh thu bán bất động sản 

C 1B

01

        - Doanh thu bán nhà chung cư

02

Triệu đồng

"
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Mã số thuế

Loại hình cơ sở
1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD
2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

Trong đó: Nữ

1. Dịch vụ xuất bản (02=03+04)

3. Dịch vụ phát thanh, truyền hình

4. Dịch vụ viễn thông

08
"

06 "
07 "

"

09 "
10 "
11 "

12
"

13

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn và cơ sở SXKD có hoạt động thông tin và truyền thông)

Mã số Đơn vị tính
Thực hiện 
năm 2016

B C 1

CQ Thống kê ghi

Tên doanh nghiệp đơn/ cơ sở:……….……………………………………………………………………….….
 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..………………

 Người

Ngành SXKD chính:……………………………………………………………………..….

 Người

 Người

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:……………………………………….……………………….

II. Sản phẩm

I. Doanh thu thuần

1.2. Xuất bản phần mềm

5. Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác
   liên quan đến máy vi tính (08=09+11+12)

1.1. Xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ và các hoạt động xuất bản khác

5.1. Thu từ lập trình máy vi tính

Trong đó: Thu từ bán các sản phẩm phần mềm 

5.3. Thu từ hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác 
       liên quan đến máy tính

02 "

03 "

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-TT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Năm 2016

6. Hoạt động dịch vụ thông tin 

5.2. Thu từ dịch vụ tư vấn và quản trị hệ thống máy vi tính

"

      1. Số lượng phần mềm có tính chất thương mại SX trong năm

Trong đó: + Số phần mềm quản lý

  + Số phần mềm quản lý ứng dụng và tác nghiệp 16

15 "

14 Phần mềm

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …………………..…………………………………………

2. Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm 
     và xuất bản âm nhạc

05
"

01 Triệu đồng

A

Tên chỉ tiêu

"04

(VSIC 2007 - Cấp 5)

 Người
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Mã số thuế

Ngành SXKD chính:……………………………………………….…………………………….

Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

Trong đó: Nữ

Trong đó: Nữ

06

07

1.5.  Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa kể ở trên

Trong đó: Dịch vụ thiết kế chuyên dụng (thiết kế sản phẩm may mặc, 
giày dép, trang sức, trang trí nội thất)

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động thuộc ngành dịch vụ được liệt kê trong phiếu)    

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC

Năm 2016

Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-DVK

Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………………………....

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2016:

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016:

(VSIC 2007 - Cấp 5)

1.2.  Dịch vụ kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật

02

1

Tên chỉ tiêu

 Người

 Người

03

04

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh )…………………………..…………………………………..

1.3. Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường 

1.4. Dịch vụ thú y 

A

1. Doanh thu thuần dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ 
    (01=02+03+...+06)

1.1. Dịch vụ pháp luật, kế toán, kiểm toán, công chứng

Tên doanh nghiệp/ cơ sở:……….…………………………………………...…………………...………………….
 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

CQ Thống kê ghi

05

Thực hiện năm 2016Mã số

B

01

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………..………………………………………..…………

 Người

 Người
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11

12

29

30

31

20

21

22

23

24

25

26

27

28

08

09

4.3. Dịch vụ phục vụ tang lễ (trừ bán lẻ các sản phẩm phục vụ tang lễ) 

   4.4. Dịch vụ phục vụ cá nhân và cộng đồng khác chưa kể ở trên 

         Trong đó: chi trả thưởng xổ số năm 2016

 3.3. Hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí

         Trong đó: Dịch vụ tổ chức sự kiện thể thao (ngành 93110)

3.3.1. Dịch vụ thể thao (ngành 931)

        2.5.1. Dịch vụ tổ chức sự kiện, giới thiệu và xúc tiến thương mại 
                  (trừ sự kiện thể thao, nghệ thuật), (ngành 823) 

       2.5.2. Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ khác  

3. Doanh thu thuần dịch vụ nghệ thuật vui chơi, giải trí                         
    (16=17+19+21+26)

3.1. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 

Trong đó: Dịch vụ tổ chức sự kiện, triển lãm nghệ thuật 
dành cho công chúng

3.2. Hoạt động xổ số

2. Doanh thu thuần dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ 
    (trừ dịch vụ lữ hành)  (08=09+10+11+12+13)

   4.1. Dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 

4.2. Dịch vụ giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 

                 Trong đó: Dịch vụ vui chơi, giải trí khác (Ngành 9329)

2.5. Dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động
       hỗ trợ kinh doanh khác (ngành 82)

2.1. Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị không kèm người điều khiển; cho thuê 
       đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản phi tài chính (ngành 77)

2.2.  Dịch vụ lao động và việc làm (ngành 78)

2.3. Dịch vụ bảo vệ cá nhân, hệ thống bảo đảm an toàn, 
       dịch vụ thám tử tư nhân (ngành 80)

2.4. Dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan (ngành 81)

3.4. Hoạt động vui chơi, giải trí khác chưa được phân vào đâu

3.3.2. Dịch vụ vui chơi, giải trí (ngành 932)

4. Doanh thu thuần dịch vụ khác (27=28+ …+ 31)

Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm 2016

A B 1

13

14

15

16

17

18

19

10
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Mã số thuế

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..……...……………………………

Tỉnh, TP:………………………………………………………………………………………………………………………….……………..

Huyện/quận…………………………………………………………………………………………………………………….…...……...……

3. Loại hình cơ sở
1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD
2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

4. Hoạt động y tế của cơ sở thuộc loại nào dưới đây?

(Khoanh tròn vào mã thích hợp trừ các mã 2, mã 6, mã 7 và mã 10)
1 Bệnh viện 7 Trung tâm y tế cấp tỉnh/huyện
2 Cơ sở giám định y khoa 8 Cơ sở chẩn đoán
3 Phòng khám đa khoa 9 Cơ sở dịch vụ y tế
4 Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình 10 Trạm y tế cấp xã và tương đương
5 Phòng chẩn trị y học cổ truyền 11 Các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác
6 Nhà hộ sinh

Trong đó: Nữ
 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi
2. Từ 31 đến 45 tuổi
3. Từ 46 đến 55 tuổi
4. Từ 56 đến 60 tuổi
5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo
1. Chưa qua đào tạo
2. Đào tạo dưới 3 tháng
3. Sơ cấp
4. Trung cấp
5. Cao đẳng
6. Đại học
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ
9. Trình độ khác

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Y TẾ
Năm 2016

Người

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động y tế)

5.1. Lao động thời điểm 1/1/2016 

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

1. Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở: …………………………………………………………………………………………………………….

Người

2. Ngành SXKD chính:……………………………………………………………..……………………………………………..…

CQ Thống kê ghi

Tên chỉ tiêu

A

Trong đó: Nữ

5.2. Lao động thời điểm 31/12/2016

(VSIC 2007 - Cấp 5)

5. Lao động  

Đơn vị tính: Người

01

Mã số Tổng số

1B

02

03
04
05
06
07

08
09
10
11
12
13

15
14

16

Tổng số
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Phân theo lao động chuyên ngành
1 Tiến sĩ y khoa
2 Tiến sỹ dược
3 Thạc sỹ y khoa
4 Thạc sỹ dược
5 Chuyên khoa I, II y khoa
6 Chuyên khoa I, II dược
7 Bác sỹ
8 Dược sỹ đại học
9 Cử nhân y tế công cộng

10 Y sỹ
11 Dược tá
12 Dược sỹ trung cấp
13 Điều dưỡng
14 Kỹ thuật viên y
15 Kỹ thuật viên dược
16 Hộ sinh 
17 Lương y
18 Trình độ khác

6. Một số kết quả hoạt động SXKD của cơ sở năm 2016

6.1. Tổng thu 
Chia ra:

- Thu từ hoạt động kinh doanh khám, chữa bệnh 
- Thu từ hỗ trợ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước
- Các khoản thu khác

6.2. Tổng chi
Chia ra:

- Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh 
- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ
- Các khoản chi phí khác

6.3. Thu nhập bình quân của người lao động/tháng
Trong đó:  Tiền lương

7. Số khoa, phòng khám bệnh, phòng bệnh, giường bệnh tại thời điểm 31/12/2016

1. Số phòng/ban chức năng

2. Số khoa cận lâm sàng 

3. Số khoa lâm sàng

4. Số giường bệnh thực tế 

5. Số giường bệnh theo kế hoạch

8. Số lượt người được khám, chữa bệnh trong năm 2016

2. Số lượt bệnh nhân được nằm điều trị nội trú

Thực hiện 
năm 2016

09

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên chỉ tiêu Mã số Tổng số

A 1

29
30
31
32
33

08

34

Mã số 

01

Tên chỉ tiêu

B

17

27
28

23
24
25
26

18
19
20
21
22

Lượt người

Giường

Giường

1. Số lượt người được khám bệnh  
    (kể cả chỉ xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh…)

02

06
07

Lượt người

 Phòng

 Khoa

 Khoa

10

03
04
05
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Địa chỉ: ………………………………………………..………...……………………….……………………………………………….

3. Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

4.1. Thuộc hệ thống giáo dục       4.2. Thuộc hệ thống dạy nghề

1. Trường đại học/ Học viện/Viện 1. Trường cao đẳng nghề

2. Trường cao đẳng 2. Trường trung cấp nghề

3. Trường trung cấp 3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

4. Trường một cấp học 1. Trường tiểu học 4. Các trường chuyên biệt

5. Trường nhiều cấp học 2. Trường trung học cơ sở 5. Cơ sở giáo dục, dạy nghề khác

3. Trường trung học phổ thông

Mã số thuế

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

2. Ngành SXKD chính:……………………………………………………………………………..………………………………

Tỉnh/TP trực thuộc TW:………………………………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):  …………………………………………………………….……………………….…

(VSIC 2007 - Cấp 5)

6. Trường mầm non/mẫu giáo/ nhà trẻ

CQ Thống kê ghi

4. Hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở thuộc loại nào dưới đây? (Khoanh tròn vào mã thích hợp)

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

Năm 2016

(Áp dụng cho doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động giáo dục, đào tạo)

1. Tên doanh nghiệp/cơ sở: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………
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5. Lao động bộ phận quản lý 21

6. Lao động bộ phận hỗ trợ 22

3. Giảng viên 19

4. Giáo viên 20

1. Giảng viên cao cấp 17

2. Giảng viên chính 18

9. Trình độ khác 16

Phân theo lao động chuyên ngành

6. Đại học 13

8. Tiến sỹ 15

05

4. Trung cấp 11

5. Cao đẳng 12

3. Sơ cấp 10

2. Đào tạo dưới 3 tháng 09

1. Chưa qua đào tạo

A B 1

 Tổng số 01

Trong đó: Nữ

5.2. Lao động thời điểm 31/12/2016

Mã 
số 

Tổng số

5. Lao động

Đơn vị tính: Người

5.1. Lao động thời điểm 01/01/2016 Người

Người

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi 06

5. Trên 60 tuổi 07

7. Thạc sỹ 14

08

1. Từ 16 đến 30 tuổi 03

Trong đó: Nữ 02

 Phân theo nhóm tuổi

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

2. Từ 31 đến 45 tuổi 04
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6. Một số kết quả hoạt động SXKD của cơ sở năm 2016

6.1. Tổng thu 

Chia ra:

- Thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục/đào tạo

- Thu từ hỗ trợ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

- Các khoản thu khác

6.2. Tổng chi

Chia ra:

- Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục/đào tạo

- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ

- Các khoản chi phí khác

6.3. Thu nhập bình quân của người lao động/tháng

Trong đó:  Tiền lương

7. Số phòng học của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016  

1.  Số phòng học thực tế 

2.  Số phòng học theo kế hoạch

3.  Số phòng thư viện

4.  Số phòng chức năng (thể thao, âm nhạc, thí nghiệm,…)

8. Số học viên, sinh viên, học sinh 

1. Số học viên đang được đào tạo tiến sỹ tại thời điểm 31/12/2016

2. Số học viên đang được đào tạo thạc sỹ tại thời điểm 31/12/2016

3. Số sinh viên đang được đào tạo tại thời điểm 31/12/2016

4. Số học sinh đang theo học tại thời điểm 31/12/2016

5. Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong năm 2016

Thực hiện năm 2016Mã số 

01

Đơn vị tính: Triệu đồng

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tên chỉ tiêu

Lượt người

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Học viên

Học viên

Sinh viên

Học sinh
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4. Loại hình cơ sở

1. Doanh nghiệp đơn 3. Trụ sở chính có hoạt động SXKD

2. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 4. Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

5.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2016

Trong đó: Nữ Người

5.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2016 Người

Trong đó: Nữ Người

 - Rác thải sinh hoạt

 - Rác thải y tế nguy hại

 - Rác thải công nghiệp nguy hại

7.  Khối lượng rác thải doanh nghiệp đã thu gom

 - Rác thải sinh hoạt

 - Rác thải y tế nguy hại

 - Rác thải công nghiệp nguy hại

Năm 2016

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT Mã số thuế

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI, NƯỚC THẢI

Người

(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở chuyên thu gom và xử lý rác thải, nước thải)

1. Tên doanh nghiệp/ cơ sở:……….………………………………………………………………..……………………..…….……………………

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………...………...………
CQ Thống kê ghi

3. Ngành SXKD chính:………………………………………………………………………...…………….

(VSIC 2007 - Cấp 5)

5. Lao động năm 2016:

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:…………………………………………….………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh)……………………………….………………………………………..

Tên chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Thực hiện

A B C 1

6. Khối lượng rác thực tế phát thải trên địa bàn hoạt động 
     của Doanh nghiệp 01 Tấn

Trong đó: 02 "

08 "

03 "

04 "

05 "

Trong đó: 06 "

07 "
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8.  Khối lượng rác thải doanh nghiệp đã xử lý

 - Sản xuất phân bón

 - Chôn, lấp

 - Đốt

 - Được xử lý bằng cách khác

9.  Phương tiện thu gom rác thải của doanh nghiệp

 -  Số xe ben đổ rác

 -  Số xe ép rác

 -  Số xe đẩy tay

 -  Phương tiện khác "

10.  Cơ sở xử lý rác thải của doanh nghiệp

 -  Bãi rác:

 -  Cơ sở xử lý rác thải:

 -  Cơ sở xử lý nước thải bãi rác:

Tên chỉ tiêu Mã số Đơn vị tính Thực hiện

A B C 1

09 "

10 "

11 "

 + Số bãi 18 Bãi

12 "

13 "

14 Cái

15 "

16 "

17

 + Tổng diện tích 19 Ha

 + Số cơ sở 20 Cơ sở

 + Công suất thiết kế 21 Tấn/ngày

 + Khối lượng rác đã xử lý trong năm 22 Tấn

 + Khối lượng nước thải bãi rác đã xử lý trong năm 25 m 3

 + Số cơ sở 23 Cơ sở

 + Công suất thiết kế 24 m 3 /ngày
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TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 

 
  
 

                             Mã số thuế:   
                  
 

 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ 

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT 
(Áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp  

chế biến, chế tạo được chọn mẫu điều tra)  
                                 

Mã tỉnh/TP 
- Tên doanh nghiệp: ..........................................................................................................  (CQ Thống kê ghi)  
       (Viết chữ in hoa, có dấu, không viết tắt) 
- Địa chỉ doanh nghiệp (Tỉnh/TP): ..............................................................................  

Mục A: Tình hình sử dụng công nghệ/máy móc thiết bị sản xuất, công nghệ thông tin  
và truyền thông của doanh nghiệp 

 
Thưa Ông/Bà,  phần câu hỏi đầu tiên liên quan đến tình hình sử dụng máy móc thiết bị/công nghệ sản xuất và công nghệ
thông tin - truyền thông tại doanh nghiệp của Ông/Bà trong năm 2016. 
 a. Quan trọng nhất  b. Quan trọng thứ hai  
1.1 Kể tên 2 công nghệ hoặc máy móc thiết bị

sản xuất hiện đang được sử dụng nhiều 
nhất trong doanh nghiệp  
  (Xếp theo thứ  tự  mức độ quan trọng)  

 
………………...………………. 
………...……………………….. 

 
…………...………………… 
…………...………………… 

1.2 Nước sản xuất Nước ......................Mã…………  Nước ....................Mã………..  
1.3 Năm sản xuất Năm . . . . . . . . ……… Năm . . . . . . . . … 
1.4 Loại công nghệ hoặc máy móc sản xuất: 

(Khoanh tròn 01 chữ số lựa chọn phù hợp) 
1  Dụng cụ cầm tay cơ học 
2  Dụng cụ cầm tay sử dụng điện 
3  Máy móc do người điều khiển 
4  Máy móc do máy tính điều khiển 
5  Khác, ghi rõ: …………………… 

1  Dụng cụ cầm tay cơ học 
2  Dụng cụ cầm tay sử dụng điện 
3  Máy móc do người điều khiển 
4  Máy móc do máy tính điều khiển 
5  Khác, ghi rõ: ………………… 

1.5 Năm bắt đầu sử dụng Năm………………... Năm…………….. 
1.6 Tổng chi phí mua công nghệ, máy móc, 

thiết bị cộng dồn tính đến 31/12/2016 
…………………….… triệu đồng …………………….… triệu đồng 

1.6.1 Tổng chi phí mua công nghệ, máy móc, 
thiết bị trong năm 2016 

 
…………………....….… triệu đồng 

 

1.7 Số ngày/giờ hoạt động trung bình của máy 
móc, thiết bị sản xuất kể trên 

1.................................  ngày 1 tuần 
2. .................................. giờ 1 ngày 

1..............................  ngày 1 tuần 
2. ............................... giờ 1 ngày 

 a. Quan trọng nhất  b. Quan trọng thứ hai 
2.1  Kể  tên 2 công nghệ hoặc máy móc thiết bị

thông tin và truyền thông hiện đang được 
sử dụng nhiều nhất trong doanh nghiệp 
  (Xếp  theo thứ  tự mức độ quan trọng) 

 
.………………………...………… 
.………………………...………… 

 
.………………………...…… 
.………………………...…… 

2.2 Nước sản xuất Nước………………Mã……………. Nước………………..Mã………… 
2.3 Năm sản xuất Năm…………..….. Năm……….……….. 

Phiếu: 1Am/TĐTKT-KH 
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2.4 Loại thiết bị công nghệ: 
(Khoanh tròn 01 chữ số lựa chọn phù hợp) 

1. Điện thoại cố định 
2. Điện thoại di động 
3. Máy fax 
4. Máy tính cá nhân  
(không có internet) 
5. Internet  
6. Khác, ghi rõ:……………. 

1. Điện thoại cố định 
2. Điện thoại di động 
3. Máy fax 
4. Máy tính cá nhân  
(không có internet) 
5. Internet  
6. Khác, ghi rõ:……………. 

2.5 Năm bắt đầu sử dụng Năm……..….. Năm………….. 
2.6 Chi phí mua công nghệ, máy móc, thiết bị 

lúc đầu 
……….………….triệu đồng ……………...………….triệu đồng 

2.6.1 Tổng chi phí mua công nghệ truyền thông 
và tin học trong năm 2016 

 
……….……………….…….triệu đồng

 

 a. Công nghệ/MMTB sản xuất b. Công nghệ/MMTB thông tin, 
truyền thông 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 

Tỷ lệ % (tính theo giá trị) công 
nghệ/MMTB doanh nghiệp sử dụng trong 
năm 2016 là từ?    

1.  Mua ……….………………... % 
2.  DN khác cung cấp……….…..% 
3.  Tự phát triển…………………% 
4.  Khác, ghi rõ….………………% 
 (Tổng số bằng 100%) 

1.  Mua ………………………... % 
2.  DN khác cung cấp………......% 
3.  Tự phát triển………………...% 
4.  Khác, ghi rõ….………...……% 
 (Tổng số bằng 100%) 

Nếu phần lớn công nghệ/MMTB KHÔNG 
do doanh nghiệp tự phát triển (tỷ lệ tự phát 
triển < 50%), 
 
1. Nhà cung cấp công nghệ/MMTB 
 chủ yếu cho DN là? 
 (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) 
 
Nếu tỷ lệ tự phát triển ≥ 50%, chuyển tới 
3.2 

1. DN Việt Nam cùng ngành 
2. DN Việt Nam khác ngành 
3. DN nước ngoài ở Việt Nam cùng 
ngành 
4. DN nước ngoài ở Việt Nam khác 
ngành  
5. DN nước ngoài ở ngoài Việt Nam 
cùng ngành 
6. DN nước ngoài ở ngoài Việt Nam 
khác ngành 
7. Khác, ghi rõ ………………….. 

1. DN Việt Nam cùng ngành 
2. DN Việt Nam khác ngành 
3. DN nước ngoài ở Việt Nam cùng 
ngành 
4. DN nước ngoài ở Việt Nam khác 
ngành  
5. DN nước ngoài ở ngoài Việt 
Nam cùng ngành 
6. DN nước ngoài ở ngoài Việt Nam 
khác ngành 
7. Khác, ghi rõ ………………….. 

Nếu phần lớn (>50%) công nghệ/MMTB 
được cung cấp bởi DN nước ngoài (câu trả
lời ở mục 3.1.1 là mã 5, 6 hoặc 7 nếu là DN 
nước ngoài) 
2. Nước nào là nhà cùng cấp công 
nghệ/MMTB quan trọng nhất đối với doanh 
nghiệp 

 
Nước ......................Mã…………..  

 
Nước ......................Mã…………... 

Nếu phần lớn (>50%) công nghệ/MMTB 
được cung cấp bởi DN Việt Nam (câu trả 
lời ở mục 3.1.1 là mã 1, 2, 3, 4 hoặc 7 nếu 
là DN trong nước), 
3. (Các) DN này chủ yếu là… 
(Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) 

1. DN nhà nước 
2. DN ngoài nhà nước, trong cùng 
tập đoàn, tổng công ty 
3. DN ngoài nhà nước, ngoài tập 
đoàn, tổng công ty 
4. DN có vốn đầu tư nước ngoài 
5. Khác, ghi rõ: ………………….. 

1. DN nhà nước 
2. DN ngoài nhà nước, trong cùng 
tập đoàn, tổng công ty 
3. DN ngoài nhà nước, ngoài tập 
đoàn, tổng công ty 
4. DN có vốn đầu tư nước ngoài 
5. Khác, ghi rõ: ………………….. 

3.2 
 

Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công nghệ 
sản xuất/công nghệ thông tin và truyền 
thông của doanh nghiệp được thực hiện 
bằng cách nào? 

1. Tự bảo dưỡng 
2. Thuê ngoài bảo dưỡng 
3. Cả hai 
  
 

1. Tự bảo dưỡng 
2. Thuê ngoài bảo dưỡng 
3. Cả hai 
  
 

3.3 Số lao động của doanh nghiệp có thay đổi 
nhờ việc phát triển và sử dụng công nghệ 
sản xuất/công nghệ thông tin và truyền 
thông không? 
    (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) 

1. Có, số lao động tăng lên..….người
2. Có, số lao động giảm đi.…người 
3. Không thay đổi 

1. Có, số lao động tăng lên..…người
2. Có, số lao động giảm đi.…người 
3. Không thay đổi 

3.4 Trong doanh nghiệp, ai là người chịu trách 
nhiệm chính trong việc vận hành, bảo trì, 
bảo dưỡng công nghệ?   
   (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) 

1. Người nước ngoài 
2. Người Việt Nam 
3. Kiều bào trở về nước 

1. Người nước ngoài 
2. Người Việt Nam 
3. Kiều bào trở về nước 
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Mục B: Cơ cấu đầu vào và quan hệ với nhà cung cấp     
   

 
Mục C: Cơ cấu đầu ra và quan hệ với khách hàng/người tiêu dùng 
 
5.1 Kể tên ba sản phẩm quan trọng nhất (theo doanh thu) 

do DN sản xuất và bán trong năm 2016                     → 
    (Mã SP do CQTK ghi)

1. Tên …….……….Mã SP cấp 8  
2. Tên…………….  Mã SP cấp 8 
3. Tên.……………. Mã SP cấp 8 

5.2 
 

Ước tính tỷ lệ (%) trong tổng giá trị đầu ra 
là:                                                         → 

1.  Sản phẩm trung gian (phục vụ việc SX sản phẩm khác) …. ……..…. % 
2.  Sản phẩm cuối cùng (được sử dụng bởi khách hàng cuối cùng) ….....% 
   (Tổng số bằng 100%)    

 
 
 
 
 
 
 
4.1 
 

a. Doanh nghiệp mua nguyên liệu (gồm cả nguyên liệu thô và trung gian) từ đâu (%)? 
1. Cùng một tỉnh  ……………................................………........………….% 
2. Các tỉnh khác trong cùng một vùng …………………………………….% 
3. Các vùng khác ...................................…………………………………..% 
4. Các nước ASEAN...........................…………………………………….% 
5. Các nước ngoài ASEAN.................………………………………….....% 
(Tổng số bằng 100%) 

b. Nếu mục 4.1 a có câu trả lời là mã 
4 hoặc 5                                  → 
            

1. Hãy nêu 3 nước quan trọng nhất 
mà doanh nghiệp mua nguyên liệu 
thô: 
1. Nước...........................Mã: ......... 
2. Nước...........................Mã: ......... 
3. Nước...........................Mã: ......... 

2. Tỷ lệ % trong tổng 
nguyên liệu thô mà 
DN sử dụng: 
…………………% 
…………………% 
…………………% 

3. Năm bắt đầu 
nhập khẩu nguyên 
liệu thô: 
Năm…………… 
Năm…………… 
Năm…………… 

 c.  Nếu mục 4.1 a có câu trả lời là mã 4 hoặc 5 thì:                                                  
Doanh nghiệp giao dịch trực tiếp với thương nhân ở nước xuất khẩu hay thông qua một nhà nhập khẩu trung gian ở 
Việt Nam (khoanh tròn một lựa chọn phù hợp)? 
    1. Giao dịch trực tiếp với thương nhân ở nước xuất khẩu    
    2. Thông qua nhà nhập khẩu trung gian ở Việt Nam 

4.2 
  

1. Doanh nghiệp có ký hợp 
đồng dài hạn (từ 36 tháng trở 
lên) với nhà cung cấp nguyên 
liệu thô hoặc đầu vào trung 
gian ở trong nước hoặc nước 
ngoài không?  

a) Trong nước 
1. Có   → Số lượng nhà cung cấp là: 
   1.1. Doanh nhiệp nhà nước: ...……….
   1.2. Doanh nghiệp ĐTNN: .........…. 
   1.3. Doanh nghiệp tư nhân: .......….. 
   1.4. Khác, nêu cụ thể: ..............…… 
2. Không 

b) Quốc tế 
1. Có  → Hãy nêu 3 nước quan trọng nhất  
(theo thứ tự về tầm quan trọng): 
1. Nước............................Mã:.......................
2. Nước............................Mã:...................... 
3. Nước............................Mã:....................... 
2. Không 

2. Thời hạn trung bình của hợp 
đồng là bao lâu? (chung cho cả  
hợp đồng dài hạn và ngắn hạn) 

 1 Trong nước:…………… tháng 
 2 Quốc tế:........………...…tháng 

4.3 1. Doanh nghiệp có khoản đầu tư cụ thể nào liên quan đến một hợp đồng dài hạn 
không? (đầu tư cho công nghệ sản xuất/máy móc, thiết bị, công nghệ truyền thông 
và tin học, cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo kỹ năng cho nhân viên)?                      → 

1. Có 
2. Không 

 2. Các hợp đồng có kèm theo chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp trong nước 
cho doanh nghiệp không?                                                                                  → 

1. Có 
2. Không           Chuyển tới 4.3.4 

 3. Các chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp trong nước cho doanh 
nghiệp là:                                                                                         → 
 (Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp)   

1. Một điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng
2. Kèm theo hướng dẫn sử dụng nhưng không 
ghi rõ trong hợp đồng 
3. Không kèm theo hướng dẫn sử dụng và 
không ghi trong hợp đồng 

 4. Các hợp đồng có kèm theo chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp 
nước ngoài cho doanh nghiệp không?                                            → 

1. Có 
2. Không            chuyển tới 5.1 

 5. Các chuyển giao công nghệ từ nhà cung cấp nước ngoài cho doanh 
nghiệp là?                                                                                        → 
(Khoanh tròn 01 lựa chọn phù hợp) 

1. Có điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng 
2. Kèm theo hướng dẫn sử dụng nhưng không 
ghi rõ trong hợp đồng 
3. Không kèm theo hướng dẫn sử dụng và 
không ghi trong hợp đồng 
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5.3 Tỷ lệ % trong tổng sản phẩm đầu ra (theo doanh thu):      
→     
                                       

1. Bán tại Việt Nam    …………. …………………….…% 
2. Xuất khẩu ………………………………….…...……. % 
  (Tổng số bằng 100%)      

5.4 
  

Thông tin về khách hàng trong nước, chỉ hỏi câu hỏi này nếu doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng ở trong 
nước (nếu doanh nghiệp không bán sản phẩm cho khách hàng ở trong nước, chuyển tới 5.6) 
1. Thời hạn hợp đồng trung bình với khách hàng ở trong 
nước là:                                                                        → 

………………..tháng 

2. Số lượng khách hàng trong nước theo loại hình sở hữu 
là:                                                                                 → 

 1. DN nhà nước……………………..….……………… 
 2. DN có vốn đầu tư nước ngoài……….……………… 
 3. DN ngoài nhà nước.……………………………… 
 4. Khác, ghi rõ:.………………………………………… 

3. DN có thực hiện bất cứ đầu tư cụ thể nào (đối với công nghệ/MMTB sản xuất hoặc công 
nghệ thông tin, truyền thông, cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo kỹ thuật cho nhân viên,…) liên quan 
đến khách hàng ở trong nước không? 

1. Có 
2. Không 

4. Phần lớn các hợp đồng có bao gồm chuyển giao công 
nghệ từ khách hàng cho doanh nghiệp không?           → 
 
Nếu câu trả lời là có, phần lớn chuyển giao công nghệ 
cho doanh nghiệp là:                                                  → 
    (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1. Có 
2. Không 
 
1. Một điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng  
2. Kèm theo hướng dẫn sử dụng nhưng không ghi rõ trong 
hợp đồng 
3. Không kèm theo hướng dẫn sử dụng và không ghi trong 
hợp đồng   

 
 
5.5  

Thông tin về khách hàng ở ngoài Việt Nam, chỉ hỏi câu hỏi này nếu doanh nghiệp bán sản phẩm cho khách hàng ở 
ngoài Việt Nam (nếu doanh nghiệp không xuất khẩu, chuyển tới câu 6.1) 

1. Thời hạn hợp đồng trung bình với khách hàng ở ngoài Việt Nam  ………….........….tháng 

2. Kể tên 3 quốc gia quan trọng nhất mà DN xuất 
khẩu hàng hóa tới trong năm 2016 (xếp theo thứ tự 
quan trọng)     1. Nước...........................Mã: ......... 
                        2. Nước...........................Mã: ......... 
                        3. Nước...........................Mã: ......... 

a. Tỷ lệ (%) xuất khẩu tới mỗi 
nước trong tổng giá trị đầu ra: 
  .......................%  
  .......................%  
  .......................% 

b. Năm bắt đầu xuất khẩu (tới 
mỗi nước): 
  Năm…………….…….  
  Năm…………….…….  
  Năm…………….…….  

3. DN có thực hiện bất cứ đầu tư cụ thể nào (đối với công nghệ/MMTB sản xuất hoặc công 
nghệ thông tin, truyền thông, cơ sở hạ tầng hoặc đào tạo kỹ thuật cho nhân viên,…) liên 
quan đến khách hàng ở ngoài Việt Nam không? 

1. Có 
2. Không 

4. Phần lớn các hợp đồng có bao gồm chuyển giao công nghệ từ các 
khách hàng cho doanh nghiệp không? 
 
Nếu câu trả lời là có, phần lớn chuyển giao công nghệ cho doanh 
nghiệp là:                                                                                    → 
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1. Có 
2. Không 
 
1. Một điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng  
2. Kèm theo hướng dẫn sử dụng nhưng không ghi 
rõ trong hợp đồng 
3. Không kèm theo hướng dẫn sử dụng và không 
ghi trong hợp đồng   

6.1 Có bao nhiêu khách hàng thường mua sản phẩm quan trọng 
nhất do doanh nghiệp sản xuất?                                         → 
 
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1. Chỉ một khách hàng 
2. Từ 2 đến 5 khách hàng 
3. Từ 6 đến 10 khách hàng 
4. Từ 11 đến 20 khách hàng 
5. Trên 20 khách hàng 

6.2 Khách hàng quan trọng nhất của doanh nghiệp là:            → 
 
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1. DN nhà nước                           
2. DN ngoài nhà nước              
3. DN đầu tư nước ngoài 
4. Khác, ghi rõ……………………………………….   

6.3 Cơ cấu bán hàng (năm 2016) của sản phẩm quan trọng nhất 
(tính theo tỷ lệ %) cung cấp theo khu vực địa lý là:           → 
 
 

1. Trong cùng tỉnh/TP……………………..%         
2. Tỉnh/TP giáp ranh…….. ……………….% 
3. Tỉnh/TP khác (không giáp ranh)………..%          
4. Ngoài Việt Nam………...………......…..%  
    (Tổng số bằng 100%)      
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6.4 Cơ cấu bán hàng (năm 2016) của sản phẩm quan trọng nhất 
(tính theo tỷ lệ %) cung cấp theo loại hình doanh nghiệp và 
người tiêu dùng là:                                                              → 
 
 

1. DN nhà nước……………………………%        
2. DN ngoài nhà nước…....………...........…%       
3. DN đầu tư nước ngoài………………..…%      
4. Khác, ghi rõ:………………….…………% 
(Tổng số bằng 100%) 

6.5 Khoảng cách trung bình tới khách hàng quan trọng nhất của doanh nghiệp:
Chọn trong khoảng 1-8 (1:0-5km, 2: Trên 5-10km  3: Trên 10-20km, 4: 
Trên 20-50km, 5: Trên 50-100km, 6:Trên 100-250km, 7: Trên 250-500km, 
8: Trên 500km) 
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

 1   2   3   4   5   6   7   8 
      
 

 
Mục D: Các kênh chuyển giao công nghệ 
 
 
 
7.1 

Đánh giá sự phù hợp của các kênh chuyển giao công nghệ sau đây đối với doanh nghiệp?   
(Trong mỗi dòng, khoanh tròn 1 câu trả lời phù hợp) 0 = không phù hợp, 1= Ít phù hợp, 10= rất phù hợp 

1. Mua công nghệ đã được thể hiện bằng hàng hóa  
2. Mua công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu hoặc công ty khác 
3. Sử dụng công nghệ do các công ty khác trong cùng tập đoàn, tổng công ty 
cung cấp (ví dụ cổ đông) 
4. Sử dụng công nghệ do các công ty ngoài tập đoàn, tổng công ty cung cấp  
(ví dụ các nhà cung ứng hoặc khách hàng) 
5. Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mới 

0      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 Nếu có câu trả lời ở mục 7.1 mã 3 hoặc 4 (khoanh tròn 1 câu 
trả lời phù hợp) 
1. Nếu cung cấp công nghệ thì hình thức chuyển giao chủ yếu 
là:                                                                                        → 

1. Hợp đồng thỏa thuận và là hợp đồng pháp lý  
2. Hợp đồng thỏa thuận nhưng không phải là hợp đồng 
pháp lý 
3. Không có hợp đồng trước 

Nếu có câu trả lời ở mục 7.1 mã 5 (khoanh tròn 1 câu trả lời 
phù hợp)                                                                             → 
2. Trong doanh nghiệp, ai là người chịu trách nhiệm chính 
thực hiện việc chuyển giao công nghệ?   

1. Người nước ngoài 
2. Người Việt Nam 
3. Kiều bào trở về nước 

7.2 Nếu quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng trong nước ở 
Việt Nam dẫn đến việc chuyển giao công nghệ, thì dưới loại 
hình nào?  
(Khoanh tròn những lựa chọn phù hợp)                            → 

1. Đầu tư vào công nghệ mới được thể hiện qua hàng 
hóa, máy móc, thiết bị 
2. Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ hiện tại 
3. Sử dụng công nghệ do các doanh nghiệp khác trong 
cùng tập đoàn, tổng công ty cung cấp (ví dụ: cổ đông) 
4. Sử dụng công nghệ do các công ty ngoài tập đoàn, 
tổng công ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng  hoặc 
khách hàng) 
5. Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mới 

7.2.1 Nếu có câu trả lời ở mục 7.2, mã 1                                   → Giá trị mua công nghệ này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 

7.2.2 Nếu có câu trả lời ở mục 7.2,  mã 2                                  → Giá trị trong việc nâng cấp này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 

7.3 Nếu quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng nước ngoài 
dẫn đến việc chuyển giao công nghệ, thì dưới loại hình nào?    
                                                                                           → 
(Khoanh tròn những lựa chọn phù hợp) 

1. Đầu tư vào công nghệ mới được thể hiện qua hàng 
hóa, máy móc, thiết bị 
2. Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ hiện tại 
3. Sử dụng công nghệ do các công ty khác trong cùng 
tập đoàn, tổng công ty cung cấp (ví dụ: cổ đông) 
4. Sử dụng công nghệ do các công ty ngoài tập đoàn, 
tổng công ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng  hoặc 
khách hàng) 
5. Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mới 

7.3.1 Nếu có câu trả lời ở mục 7.3,  mã 1                                 → Giá trị mua công nghệ này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 

7.3.2 Nếu có câu trả lời ở mục 7.3, mã 2                                  → Giá trị trong việc nâng cấp này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 
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7.4 Nếu quan hệ của doanh nghiệp với nhà cung cấp ở Việt Nam 
dẫn đến việc chuyển giao công nghệ, thì dưới loại hình nào?    
→ 
(Khoanh tròn những lựa chọn phù hợp) 

1. Đầu tư vào công nghệ mới được thể hiện qua hàng 
hóa, máy móc, thiết bị 
2. Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ hiện tại 
3. Sử dụng công nghệ do các công ty khác trong cùng 
tập đoàn, tổng công ty cung cấp (ví dụ: cổ đông) 
4. Sử dụng công nghệ do các công ty ngoài tập đoàn, 
tổng công ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng  hoặc 
khách hàng) 
5. Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mới 

7.4.1 Nếu có câu  trả lời ở mục 7.4, mã 1                                    → Giá trị mua công nghệ này là bao nhiêu? 
………………………………(triệu đồng) 

7.4.2 Nếu có câu  trả lời ở mục 7.4,  mã 2                                   → Giá trị trong việc nâng cấp này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 

7.5 Nếu quan hệ của doanh nghiệp với nhà cung cấp nước ngoài 
dẫn đến việc chuyển giao công nghệ, thì dưới loại hình nào?    
→ 
(Khoanh tròn những lựa chọn phù hợp) 

1. Đầu tư vào công nghệ mới được thể hiện qua hàng 
hóa, máy móc, thiết bị 
2. Nâng cấp/chỉnh sửa công nghệ hiện tại 
3. Sử dụng công nghệ do các công ty khác trong cùng 
tập đoàn, tổng công ty cung cấp (ví dụ: cổ đông) 
4. Sử dụng công nghệ do các công ty ngoài tập đoàn, 
tổng công ty cung cấp (ví dụ: Các nhà cung ứng  hoặc 
khách hàng) 
5. Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mới 

7.5.1 Nếu có câu trả lời ở mục 7.5, mã 1                                    → Giá trị mua công nghệ này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 

7.5.2 Nếu có câu  trả lời ở mục 7.5, mã 2                                   → Giá trị trong việc nâng cấp này là bao nhiêu? 
……………………………… (triệu đồng) 

 
Mục E: Năng lực đổi mới và tổ chức cải tiến công nghệ 
 
8.1 Nhằm cải thiện kết quả hoạt động, doanh 

nghiệp có theo đuổi bất cứ chiến lược nào sau 
đây?                                                             → 
(Khoanh tròn tất cả các trả lời phù hợp) 

1.  Cải tiến quy trình sản xuất (ví dụ tiết kiệm thời gian)  
2.  Cải tiến chất lượng sản phẩm (ví dụ nâng cao chất lượng SP sẵn có)     
3.  Mở rộng nhiều loại sản phẩm (ví dụ sản phẩm mới)                          
4.  Mở rộng hoạt động của doanh nghiệp vào một lĩnh vực sản xuất - 
kinh doanh mới       
5.  Thay đổi hoạt động của doanh nghiệp sang một lĩnh vực sản xuất -
kinh doanh khác    

8.2 Doanh nghiệp có phải đối mặt với những khó khăn (được liệt kê dưới đây) dẫn đến việc trì hoãn hoặc cản trở kết quả 
hoạt động của doanh nghiệp? 
0 = không liên quan, 1= ít quan trọng, 10= rất quan trọng  (Trong mỗi dòng, khoanh tròn 01 chữ số phù hợp) 

1. Cơ sở hạ tầng cơ bản (điện, năng lượng, đất đai...) 
2. Cơ sở hạ tầng giao thông (đường sá, sân bay,..) 
3. Cơ sở hạ tầng truyền thông 
4. Tài chính (tín dụng, vay vốn,…) 
5. Số lượng lao động 
6. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của người lao động  
7. Máy móc, thiết bị công nghệ  
8. Khác, ghi rõ:…………………………………………….. 

0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
0            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8.3 1. Doanh nghiệp có các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ 
không? 

1. Có 
2. Không, chuyển tới câu hỏi 8.4 

2. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ từ 
năm nào? 

Năm: ………………….…………..  

3. Số lượng các dự án, sáng kiến nghiên cứu và phát triển công nghệ của 
doanh nghiệp trong năm 2016 là? 

1. Đang thực hiện ……………………. 
2. Đã kết thúc …………..……………. 
3. Bị hủy bỏ…………………….…..… 
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4. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển 
công nghệ do DN tự thực hiện hay thuê 
ngoài? 
 (Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1. Tự nghiên cứu 
2. Thuê ngoài 
3. Cả hai    

Nếu trả lời 03 - Cả hai:     Ước tính tỷ lệ 
 3.1. Tự nghiên cứu: ………………….….. %  
 3.2. Thuê ngoài: …….……………………% 
     (Tổng số bằng 100%) 

5. Mục đích chính của các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển của doanh 
nghiệp là? 
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp)  

1. Đổi mới chung (VD: các hoạt động nghiên cứu cơ bản không hướng 
tới SP đầu ra cụ thể nào, ảnh hưởng đến DN và ngoài DN) 
2. Đổi mới cho nội bộ doanh nghiệp (VD: hoạt động nghiên cứu nhằm 
giải quyết một vấn đề cụ thể, đã xác định rõ và chỉ ảnh hưởng đến DN) 

6. Mục tiêu đổi mới công nghệ là?  
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1.  Mới đối với DN 
2.  Mới đối với thị trường 
3.  Mới đối với thế giới 

7. Nguồn kinh phí chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu  
và phát triển công nghệ là từ đâu? 
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp) 

1. Ngân sách nhà nước 
2. Vốn tự có của DN 
3. Vay tín dụng 
4. Liên doanh 
5. Khác, ghi rõ ………………………………………….

8.4 Doanh nghiệp có bao nhiêu bằng sáng chế cấp quốc gia? 1. Mới trong năm 2016: …………….................……...   
2. Tổng số (lũy kế đến cuối năm 2016): ………………. 

8.5 Doanh nghiệp có bao nhiêu bằng sáng chế cấp quốc tế? 1. Mới trong năm 2016: ……….................…………...   
2. Tổng số (lũy kế đến cuối năm 2016):………………. 

8.6 Doanh nghiệp hiện có đang phối hợp nghiên cứu không? 1. Có, từ năm ………………………..…  
2. Không 

8.7 Trong doanh nghiệp, ai là người chịu trách nhiệm chính  
phát triển công nghệ mới?   
(Khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp)  

1. Người nước ngoài 
2. Người Việt Nam 
3. Kiều bào trở về nước 

9.1 Doanh nghiệp có điều chỉnh các công nghệ/MMTB sản xuất hoặc công nghệ/MMTB thông 
tin truyền thông trong năm 2016 không? 
Ví dụ: Để lắp đặt trong công ty, tăng hiệu quả, làm cho máy móc vận hành nhanh, tốt hơn? 
(các hoạt động liên quan tới việc điều chỉnh các công nghệ hiện là mới với doanh nghiệp 
hoặc với đất nước) 

1. Có  
2. Không 
 

9.2 Số lần thay đổi/ điều chỉnh thành công:                                                   → 
(Tính lũy kế tới hiện tại) 

………….….…lần 

10.1 Doanh nghiệp có phát triển công nghệ nào (thông qua Nghiên cứu và Phát triển 
hoặc điều chỉnh công nghệ) được các doanh nghiệp khác quan tâm không?  

1. Có            
2. Không   →  Kết thúc 

10.2 Công nghệ mới của doanh nghiệp đã được sử dụng ở bên ngoài doanh nghiệp 
chưa? 

1. Có 
2. Không 
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Xã/phường/thị trấn: ………………………………………………………………….………………………………………………..

Họ và tên (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) :....................................................................

Giới tính: 1 Nam 2 Nữ

Trình độ chuyên môn được đào tạo (Theo bằng/giấy chứng nhận trình độ cao nhất hiện có):

1 Chưa qua đào tạo 4 Trung cấp 7 Thạc sỹ

2 Đào tạo dưới 3 tháng 5 Cao đẳng 8 Tiến sỹ

3 Sơ cấp 6 Đại học 9 Trình độ khác
CQ Thống kê ghi

5. DN có nằm trong khu CN, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao không?

1 Có

2 Không

Mã số thuế

- Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng câu trả lời thích hợp.

Mã khu vực Số máy

Khu CN Khu công nghệ caoKhu KTKhu chế xuất

Tỉnh/TP trực thuộc TW:……………………………………………………………………..………………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):  …………………………………………………………….……………………….…

Số điện thoại: 

Số fax:

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thôn, ấp (số nhà, đường phố) : ……

3. Thông tin về người đứng đầu cơ sở:

Năm sinh:

CQ Thống kê ghi

Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):……………………………………….

Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất):……………………………….

4. Ngành đăng ký SXKD chính: ……………………………………………………………………………………………..

(VSIC 2007 - Cấp 5)

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP ĐANG ĐẦU TƯ, CHƯA SẢN XUẤT, KINH DOANH

Năm 2016

2. Địa chỉ: ………………………………………………..………...……………………….………………………………………………. CQ Thống kê ghi

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

1. Tên doanh nghiệp: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm
2017.

 - Nghĩa vụ cung cấp thông tin theo phiếu này được quy định 
theo Luật Thống kê.
 - Các thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ 
công tác thống kê và được bảo mật theo Luật định.

Nguyên tắc điền phiếu 
- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x)
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6. Loại hình doanh nghiệp:

01. Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNTW

02. Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn NNĐP

03. Cty CP, Cty TNHH có vốn Nhà nước > 50%

4.1. Trung ương

4.2. Địa phương

5.1. Hợp tác xã

5.2. Liên hiệp HTX

5.3. Quỹ tín dụng nhân dân

7.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2016

Trong đó: Nữ

7.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2016

12. DN nhà nước liên doanh với nước ngoài

13. DN khác liên doanh với nước ngoài

Đơn vị tính: Người

10. Công ty cổ phần có vốn Nhà nước ≤ 50%

Nhà nước có chi phối không 1 Có 2  Không

05. Hợp tác xã/liên hiệp HTX

% vốn NNTW % vốn nhà nước

04. Công ty nhà nước 09. Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước % vốn NN

11. DN 100% vốn nước ngoài

    % vốn NNĐP

7. Lao động

Người

Người

Người

Tên chỉ tiêu Mã Tổng số

A B 1

 Tổng số 01

Trong đó: Nữ 02

06. Doanh nghiệp tư nhân

07. Công ty hợp danh

08. Cty TNHH tư nhân, Cty TNHH có vốn N.nước ≤ 50%

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

1. Chưa qua đào tạo 06

2. Đào tạo dưới 3 tháng 07

3. Sơ cấp 08

4. Trung cấp 09

5. Cao đẳng 10

6. Đại học 11

7. Thạc sỹ 12

9. Trình độ khác 14

8. Tiến sỹ 13

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 15

5. Trên 60 tuổi 19

2. Từ 31 đến 45 tuổi 16

3. Từ 46 đến 55 tuổi 17

4. Từ 56 đến 60 tuổi 18
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*

*

Nước

Nước

Nước

15

16

17

18  6. Vốn huy động từ các nguồn khác 

11

12

13

14

03

04

05

06

07

08

09

10

..........................................................

..........................................................

Chia ra: Mã nước

..........................................................

Tổ chức khác 05

Bên nước ngoài 06

Doanh nghiệp nhà nước 03

Doanh nghiệp ngoài nhà nước 04

Bên Việt Nam (02=03+04+05) 02

Chia ra:

A B 1 2 3

Tổng số (01=02+06) 01

8. Thực hiện góp vốn điều lệ  (Áp dụng cho các doanh nghiệp FDI)

Tên chỉ tiêu
Mã 
nước

Vốn  điều lệ đến 
31/12/2016

Thực hiện góp vốn 
điều lệ trong năm 

2016

Góp vốn điều lệ 
lũy kế đến 
31/12/2016

Đơn vị tính: 1000 USD

    - Vay ngân hàng nước ngoài 

    - Vay các tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài 

    - Vay công ty mẹ, công ty anh (em)

  5. Vốn tự có (15=16+17)

    - Bên Việt Nam

    - Bên nước ngoài

    - Vốn nước ngoài (ODA)

  4. Vốn vay (09=10+11+12+13+14)

    - Vay ngân hàng trong nước

    - Vay các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước

9. Vốn đầu tư thực hiện trong năm Đơn vị tính: Triệu đồng

    - Ngân sách Trung ương

A. CHIA THEO NGUỒN VỐN

  1. Ngân sách Nhà nước (02=03+04 )

    - Ngân sách địa phương

  2. Trái phiếu chính phủ

  3. Tín dụng đầu tư phát triển (06 =07+08)

    - Vốn trong nước

Tên chỉ tiêu

TỔNG SỐ (01=02+05+06+09+15 +18 =21+27+28+29+30)

Thực hiện năm 2016

01

Mã số

02
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Tên chỉ tiêu Mã số Thực hiện năm 2016

 - Ký tên: …………………………………...  - Ký tên: …………………………………...

Ngày ….. tháng …… năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên Giám đốc Doanh nghiệp

 - Họ và tên: ………...…………...………  - Họ và tên: ……….….…………………. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 - Điện thoại: ……………………………..  - Điện thoại: ……………………………..

27

28

Mã 
ngành
Cấp 2
VSIC 
2007

 (CQ TKê 
ghi )

30

26

29

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền SD đất

  2. Mua sắm TSCĐ dùng cho SX không qua XDCB

  3. Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ

  4. Vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có

22

23

24

25

     Chia ra:   - Xây dựng và lắp đặt 

- Máy móc và thiết bị 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác

                 Trong đó:    + Chi đền bù, giải phóng mặt bằng 

19

20

21

B. CHIA THEO KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ

   Trong đó:   + Máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong nước

 + Chi phí đào tạo công nhân KT và cán bộ quản lý SX

  1. Xây dựng cơ bản ( 21=22+23+24)

  Tỉnh/TP: 

  5. Đầu tư khác

C. CHIA THEO MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

  Mục đích 1:

  Mục đích 2:

  Mục đích 3:

  Mục đích 4:

  Mục đích 5:

  Mục đích 6:

D. CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC                             
TRUNG ƯƠNG

Mã tỉnh, 
TP

(CQ TKê 
ghi)

  Tỉnh/TP: 

  Tỉnh/TP: 

  Tỉnh/TP: 

  Tỉnh/TP: 

  Tỉnh/TP: 

  Tỉnh/TP: 

  Tỉnh/TP: 
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Xã/phường/thị trấn: …………………………………………….……………………….………………………………………………..

Họ và tên (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) :....................................................................

Giới tính: 1 Nam 2 Nữ

Trình độ chuyên môn được đào tạo (Theo bằng/giấy chứng nhận trình độ cao nhất hiện có):

1 Chưa qua đào tạo 4 Trung cấp 7 Thạc sỹ

2 Đào tạo dưới 3 tháng 5 Cao đẳng 8 Tiến sỹ

3 Sơ cấp 6 Đại học 9 Trình độ khác
CQ Thống kê ghi

1 Trụ sở chính, chỉ có hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của Doanh nghiệp

2 Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

3 Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Năm sinh:

CQ Thống kê ghi

4. Ngành đăng ký SXKD chính: ……………………………………………………………………………………………..

(VSIC 2007 - Cấp 5)

5. Cơ sở thuộc loại hình tổ chức nào dưới đây?

Mã khu vực Số máy

3. Thông tin về người đứng đầu cơ sở:

Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất):……………………………….

Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):……………………………………….

Tỉnh/TP trực thuộc TW:………………………………………………………………...………………………………………………

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh); …………………………………………….…………………….……………………….…

Số điện thoại: 

Số fax:

Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp/ Văn phòng đại diện: …………………………………..…………………………………………………………………………………………

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 1D/TĐTKT-VP

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP; 
CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Năm 2016
(Áp dụng cho trụ sở chính chỉ có hoạt động quản lý, điều hành của doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp nước ngoài thiết lập tại Việt Nam)

2. Địa chỉ: ………………………………………………..………...……………………….………………………………………………. CQ Thống kê ghi

Mã số thuế

Thôn, ấp (số nhà, đường phố) : …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2016

Trong đó: Nữ

6.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2016

7. Các khoản chi liên quan đến người lao động và khấu hao TSCĐ trong năm 2016

Ngày ….. tháng …… năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên
Giám đốc Doanh nghiệp/ 

Trưởng văn phòng đại diện

 - Họ và tên: ………...…………...………  - Họ và tên: ……….….………………….
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 - Điện thoại: ……………………………..  - Điện thoại: ……………………………..

 - Ký tên: …………………………………...  - Ký tên: …………………………………...

18

5. Trên 60 tuổi 19

2. Từ 31 đến 45 tuổi 16

3. Từ 46 đến 55 tuổi 17

4. Từ 56 đến 60 tuổi

Đơn vị tính: Triệu đồng

1. Các khoản chi liên quan đến người lao động

     1.1. Tổng số tiền phải trả cho người lao động

     1.2. Bảo hiểm xã hội trả thay lương

     1.3. Đóng góp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp,  
            kinh phí công đoàn của doanh nghiệp/cơ sở

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 15

7. Thạc sỹ 12

9. Trình độ khác 14

8. Tiến sỹ 13

5. Cao đẳng 10

6. Đại học 11

3. Sơ cấp 08

4. Trung cấp 09

1. Chưa qua đào tạo 06

2. Đào tạo dưới 3 tháng 07

Trong đó: Nữ 02

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

A B 1

 Tổng số 01

6. Lao động năm 2016

Tên chỉ tiêu Mã Tổng số

Người

Người

Đơn vị tính: Người

Tổng số

1

2. Khấu hao tài sản cố định trong năm

Tên chỉ tiêu Mã số

B

01

02

03

04

05

A
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  

ÁP DỤNG CHO KHỐI CÁ THỂ 
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A1. Ngành SXKD chính của cơ sở?.................................................................................

5. Tại chợ kiên cố, bán kiên cố (cửa hàng, quầy hàng…)

Nguyên tắc điền phiếu:

- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

Huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh):…………………………..….…………………………

2. Địa chỉ của cơ sở: 

- Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;          

3. Là siêu thị, cửa hàng tiện ích (minimax)

4. Tại siêu thị, Trung tâm thương mại

6. Tại địa điểm khác (ghi rõ) ………………………………………………..……………………………..

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ 
(Áp dụng cho các cơ sở không thuộc danh sách điều tra mẫu kết quả SXKD)

Số điện thoại: 

Email của cơ sở:………………………………………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:….……………….…………………………………………

Số fax của cơ sở:

1. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm, là nhà của chủ cơ sở

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Cơ sở số (CQ thống kê ghi)    Phiếu 2/TĐTKT-CT

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê;         

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác 
thống kê và được bảo mật theo Luật định.

Thôn, ấp (số nhà, đường phố):……………………………………………………………………...……

Cơ quan TK ghi

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Tên cơ sở SXKD (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu): .....................................................................................................................................

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức 
Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Xã/phường/thị trấn:………………………………………………………………………………………………

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

Mã khu vực Số máy

(Là ngành tạo ra GTSX lớn nhất hoặc có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất)

Cơ quan TK ghi

VISIC 2007 - Cấp 5

MỤC A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

2. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm, cơ sở đi thuê (hoặc mượn)

…………………………………………………………………………………………………………………

A2. Địa điểm SXKD của cơ sở ông/bà thuộc loại nào? (chỉ chọn một mã)
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- Trình độ chuyên môn được đào tạo: 
6. Đại học 
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ

Từ…………………….………………………………..đến…………………………………………...………………………….

1. Có                        2. Không                       

A7. Ông/bà cho biết mã số thuế của cơ sở?

A 1

Trong tổng số:  
1. Lao động là nữ 
2. Lao động thuê ngoài 
3. Lao động cơ sở không phải trả tiền công 
4. Lao động là người nước ngoài

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 
2. Từ 31 đến 45 tuổi
3. Từ 46 đến 55 tuổi
4. Từ 56 đến 60 tuổi
5. Trên 60 tuổi

2. Chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

A6. Cơ sở của ông/bà có mã số thuế kinh doanh hay không?

MỤC B. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………

5. Cao đẳng

- Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất)…………..…………….

3. Sơ cấp 
4. Trung cấp

A3. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây về người chủ của cơ sở SXKD này?
      (Mục "Họ và tên" viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

A5. Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở ông/bà thuộc loại nào dưới đây?

3. Đã đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy1. Đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

A4. Hoạt động SXKD của cơ sở thường diễn ra trong khoảng thời gian nào?  
      (ghi thời gian cụ thể. Thời gian hoạt động SXKD của một ngày được tính từ 0h01' đến 24h00') 

1. Chưa qua đào tạo

- Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):……………………………………

tháng

-  Số ngày SXKD bình quân 1 tháng trong 6 tháng đầu năm 2017 ngày

9. Trình độ khác (ghi rõ)…………………………………

4. Không phải đăng ký kinh doanh

tháng

(Chỉ tính số lao động của cơ sở trên cùng xã/phường, không tính số lao động của các cơ sở khác xã/phường)

-  Dự kiến số tháng SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017

B1. Lao động (kể cả chủ cơ sở) làm việc tại cơ sở của ông/bà vào thời điểm 01/7/2017? 

03

-  Số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017

04
05

A8. Ông/bà cho biết thời gian hoạt động SXKD của cơ sở trong 6 tháng 
      đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017 như thế nào?

2. Đào tạo dưới 3 tháng

- Giới tính:       1. Nam                           2. Nữ                         Năm sinh 

01

02

Mã số Số lượng (Người)
B

Tổng số 

06
07
08
09
10

 

Chuyển câu A8
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A 1
Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

1. Chưa qua đào tạo
2. Đào tạo dưới 3 tháng
3. Sơ cấp
4. Trung cấp
5. Cao đẳng
6. Đại học
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ
9. Trình độ khác…………………

A 1 2

A 1 2
 
 

1. Có                        2. Không                       

1. Có                        2. Không                       

1. Có                            2. Không

Đơn vị tính: 1000 đồng

Đơn vị tính: 1000 đồng

17
18
19

Mã số Số lượng (Người)

B

11
12
13

Dự kiến 6 tháng 
cuối năm 2017 (*)

 Bình quân một tháng

C2. Ông/bà cho biết tổng số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở 
năm 2017 là bao nhiêu nghìn đồng? 

Mã số

15
16

14

Đơn vị tính: 1000 đồng

Mã số
   Thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2017
B

C1. Ông/bà cho biết số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở bình quân 
một ngày hoặc bình quân một tháng có hoạt động SXKD (trong 6 tháng đầu năm 2017) là bao nhiêu nghìn 
đồng? (lựa chọn trả lời một trong 2 câu C1.1 hoặc C1.2) 

 Bình quân một ngày
B

     Điều tra viên tính 02

     Cơ sở kê khai 01

     Cơ sở kê khai 01

     Điều tra viên tính 02

B2. Bình quân một tháng (trong 6 tháng đầu năm 2017), cơ sở của ông/bà 
phải chi trả cho một nhân công thuê ngoài là bao nhiêu? 
(tính tất cả các khoản chi trả, kể cả bảo hiểm)       

MỤC C. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DO BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ

Người

Người

(*) Nếu tổng số tiền bán hàng cả năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên, hỏi tiếp các câu hỏi mục E.

D5. Cơ sở có trang thông tin điện tử riêng nào không? 
      (có website riêng hoặc có một trang riêng của cơ sở được hiện trên bất cứ một website nào)?

MỤC D. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

D4. Tại cơ sở của ông/bà có bao nhiêu lao động thường xuyên truy cập
      internet (ít nhất 1 lần một tuần) 

D3. Cơ sở của ông/bà có kết nối mạng internet không?

(Bao gồm cả vốn và lãi)                       

D1. Cơ sở của ông/bà có sử dụng máy tính trong SXKD không? 
      (không kể số máy tính của cơ sở sử dụng KD dịch vụ internet hoặc trò chơi điện tử)

D2. Số lao động thường xuyên sử dụng máy tính tại cơ sở của ông/bà?

Nếu có, ghi rõ tên miền Website của cơ sở ………………………………………………………….
  

Chuyển câu D3

Chuyển mục E nếu DT cơ sở khai từ 100 triệu đồng trở lên
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1. Giao/nhận việc và trao đổi trực tiếp với nhân viên qua mạng

1. Có       2. Không có nhu cầu vay (hoặc) 3. Không vay được

1. Có                        2. Không                       

Ký tên:……………………………………………

Tổ trưởng Người trả lời phỏng vấn

Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

Ký tên:………………………………………………….….

Điện thoại:………………………………………Điện thoại:………………………………………Điện thoại:………………………………………………..

Họ và tên:…………………………………..……

Ký tên:……………………………………………

Họ và tên:…………………………………………………

6. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng 
7. Hoạt động tài chính (Internet banking, đầu tư, hoạt động chứng khoán…)

10. Mục đích khác (ghi rõ)………………………………………………………………...………………………….

Họ và tên:………………………………………..

Điều tra viên

MỤC E. TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ  
VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Chỉ thực hiện với các cơ sở có tổng doanh thu năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên)

E1. Trong hai năm qua, cơ sở của ông/bà đã từng vay vốn từ ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
      hoặc các nguồn khác để sản xuất kinh doanh hay không?  

E2. Nếu có, cơ sở ông bà thường vay vốn từ những nguồn nào?   

1. Từ tổ chức tín dụng nhà nước

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online…)

9. Tìm hiểu và kết nối, tương tác với khách hàng
8. Mua sắm, bán hàng, kinh doanh trên mạng 

D6. Cơ sở có sử dụng internet để thực hiện các công việc dưới đây không?  
      (khoanh vào số thứ tự của từng mục nếu cơ sở có thực hiện).  

5. Giao dịch với các cơ quan, tổ chức khác (Tải form mẫu văn bản, nộp tờ khai thuế, kê khai hải quan, 
    làm thủ tục hành chính…) 

3. Tìm kiếm thông tin liên quan đến chính sách, thị trường cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 
2. Gửi và nhận email

3. Từ tổ chức tín dụng ngoài nhà nước 

2. Từ bạn bè, người thân trong gia đình 4. Từ nguồn khác (ghi rõ)………………...…………..

E3. Trong năm 2017 và 2018, cơ sở của ông/bà có ý định thành lập doanh nghiệp hay không?     

E4. Lý do cơ sở mong muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Được các cơ quan hỗ trợ, lo cho các thủ tục  4. Dễ tìm kiếm đối tác làm ăn

4. Ngại phải giải trình với cơ quan chức năng 

2. Dễ vay vốn từ Ngân hàng, quỹ tín dụng 
   nhân dân hoặc tổ chức tín dụng khác 5. Lý do khác (ghi rõ)………….………..

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước

E5. Cơ sở đã tìm hiểu thông tin gì dưới đây để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp? 

1. Thông tin về đăng ký kinh doanh 2. Thông tin về vay vốn

2. Phải nộp thuế cao hơn  5. Ngại thực hiện thủ tục đăng ký
3. Phải thực hiện báo cáo tài chính với CQ Thuế 6. Lý do khác (ghi rõ)……………………..……………..

2. Thông tin về thuế 4. Thông tin khác (ghi rõ)…………………...………..

E6.  Lý do cơ sở không muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Không muốn thay đổi

 

Chuyển câu E3

Chuyển câu E6
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(Là ngành tạo ra GTSX lớn nhất hoặc có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất)

A2. Địa điểm SXKD của cơ sở ông/bà thuộc loại nào? (chỉ chọn một mã, trừ mã 3 và 4)

1. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm là nhà của chủ cơ sở

2. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm, cơ sở đi thuê (hoặc mượn)

3. Là cửa hàng tiện ích (minimax)

6. Tại địa điểm khác (ghi rõ)………………………………………………..……………………………..

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 2A/TĐTKT-CN Cơ sở số (CQ thống kê ghi)    

- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

VISIC 2007 - Cấp 5

- Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;          

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

1. Tên cơ sở SXKD (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) :.........................................................................................................................................

Thôn, ấp (số nhà, đường phố):……………………………………………………………………...…………

......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ của cơ sở: Cơ quan TK ghi

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:….……………….…………………………………………………

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐIỀU TRA MẪU 
VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP 

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế 
năm 2017.

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật thống kê;         

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác
thống kê và được bảo mật theo Luật định.

Nguyên tắc điền phiếu:

Huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh):………………………...…..….…………………………….

Xã/phường/thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

Số máy

Số điện thoại: 

Mã khu vực

Email của cơ sở:………………………………………………………………………………………………….

MỤC A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

A1. Ngành SXKD chính của cơ sở?.................................................................................................

Số fax của cơ sở:

Cơ quan TK ghi

4. Tại siêu thị, trung tâm thương mại

5. Tại chợ kiên cố, bán kiên cố (cửa hàng, quầy hàng…)
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- Trình độ chuyên môn được đào tạo: 
6. Đại học 
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ

Từ………………………………….………………………………..đến……………………………………..…………………………….

1. Có                        2. Không                       

A7. Ông/bà cho biết mã số thuế của cơ sở?

A 1

Trong tổng số:  
1. Lao động là nữ 
2. Lao động thuê ngoài 
3. Lao động cơ sở không phải trả tiền công 
4. Lao động là người nước ngoài

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 
2. Từ 31 đến 45 tuổi
3. Từ 46 đến 55 tuổi
4. Từ 56 đến 60 tuổi
5. Trên 60 tuổi

08
09
10

Mã số Số lượng (Người)
B

Tổng số 01

02

A4. Hoạt động SXKD của cơ sở thường diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
      (ghi thời gian cụ thể. Thời gian hoạt động SXKD của một ngày được tính từ 0h01' đến 24h00') 

03
04

-  Số ngày SXKD bình quân 1 tháng trong 6 tháng đầu năm 2017

-  Dự kiến số tháng SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017 tháng

B1. Lao động (kể cả chủ cơ sở) làm việc tại cơ sở của ông/bà vào thời điểm 01/7/2017? 

05

06
07

MỤC B. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Chỉ tính số lao động của cơ sở trên cùng xã/phường, không tính số lao động của các cơ sở khác xã/phường)

ngày

-  Số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017 tháng

A8. Ông/bà cho biết thời gian hoạt động SXKD của cơ sở trong 6 tháng đầu năm 
      và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017 như thế nào?

1. Đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 3. Đã đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy

2. Chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 4. Không phải đăng ký kinh doanh

A6. Cơ sở của ông/bà có mã số thuế kinh doanh hay không ?

A5. Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở ông/bà thuộc loại nào dưới đây?

- Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):…………………………………………………

4. Trung cấp 9. Trình độ khác (ghi rõ)………………………………….

5. Cao đẳng

A3. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây về người chủ của cơ sở SXKD này?  
      (Mục "Họ và tên" viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

- Họ và tên:……………………….…..……………………………………………………………………………………………

- Giới tính:       1. Nam                           2. Nữ                         Năm sinh 

1. Chưa qua đào tạo

- Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất)……………………..…..…………….

3. Sơ cấp 
2. Đào tạo dưới 3 tháng

Chuyển câu A8
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A 1

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác…………………

A 1 2

A 1 2
 
 

Đơn vị tính: 1000 đồng

Đơn vị tính: 1000 đồng

04

D4. Tổng số tiền cơ sở đang vay, phải trả nợ tính đến 01/7/2017 05

D5. Số vốn của chính cơ sở có để thực hiện SXKD 06

19

Mã số Số lượng (Người)

B

Mã số  Bình quân một ngày

13

14

15

16

17

18

11

12

 Bình quân một tháng

Dự kiến 6 tháng 
cuối năm 2017(*)

C2. Ông/bà cho biết tổng số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở năm 2017 là 
bao nhiêu nghìn đồng? 

MỤC D. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ
(Đối với TSCĐ chỉ tính những tài sản thuộc quyền sở hữu của cơ sở, không tính tài sản đi thuê dùng cho hoạt động SXKD 

có giá mua từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên 01 năm)                                       

Mã số Giá trị (1000 đồng)

     Điều tra viên tính 02

C1. Ông/bà cho biết số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở bình quân một 
ngày hoặc bình quân một tháng có hoạt động SXKD (trong 6 tháng đầu năm 2017) là bao nhiêu nghìn đồng? 
(lựa chọn trả lời một trong 2 câu C1.1 hoặc C1.2) 

B

     Cơ sở kê khai 01

1

03

D3. Tổng giá trị hao mòn tài sản cố định tính đến 01/7/2017

D1. Tổng trị giá tài sản cố định có đến 01/7/2017 của cơ sở dùng trong SXKD 
       (tính theo giá mua tài sản của cơ sở)

01

Trong đó:  Máy móc, thiết bị 02

     Cơ sở kê khai 01
     Điều tra viên tính 02

A B

Mã số
   Thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2017

B

B2. Bình quân một tháng (trong 6 tháng đầu năm 2017), cơ sở của ông/ bà phải chi trả 
cho một nhân công thuê ngoài là bao nhiêu? (tính tất cả các khoản chi trả, kể cả bảo hiểm)       

Đơn vị tính: 1000 đồng

MỤC C. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DO BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Bao gồm cả vốn và lãi )                       

D2. Giá trị hao mòn tài sản cố định của cơ sở trong một năm

(*) Nếu tổng số tiền bán hàng cả năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên, hỏi tiếp các câu hỏi mục H.
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Trong đó: 

    + Thuế GTGT 
    + Thuế môn bài
    + Thuế tiêu thụ đặc biệt
    + Thuế xuất khẩu
    + Thuế thu nhập

1. Có                        2. Không                       

1. Có                        2. Không                       

1. Có                               2. Không

04
05
06

B C 1

3

Tổng số 01

02
03 x

MỤC G. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

G1. Cơ sở của ông/bà có sử dụng máy tính trong SXKD không? 
       (không kể số máy tính của cơ sở sử dụng KD dịch vụ internet hoặc trò chơi điện tử)

…….
10.

8.
9.

6.
7.

4.
5.

2.
3.

Trong năm 2016 và 2017, cơ sở của ông/bà sản xuất (hoặc nhận gia công) những loại sản phẩm nào và lượng 
(số lượng hoặc khối lượng) từng sản phẩm là bao nhiêu?

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Đơn vị tính
Lượng sản phẩm 

năm 2016

Lượng sản phẩm
6 tháng 

đầu năm 2017

Dự kiến lượng
sản phẩm 6 tháng 

cuối năm 2017

1.

MỤC E. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Trong năm 2017, cơ sở sản xuất của ông/bà phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí là bao nhiêu?
   Đơn vị tính: 1000 đồng 

Mã số
Số phải nộp 6 tháng 

đầu năm 2017 
Số đã nộp 6 tháng 
đầu năm 2017

Dự kiến phải nộp 
6 tháng cuối năm 2017  

A

A 2 3

Người

(Ghi các sản phẩm được sản xuất bằng nguyên vật liệu của chủ cơ sở và sản phẩm do cơ sở gia công bên ngoài)

MỤC F. SẢN PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT

G3. Cơ sở của ông/bà có kết nối mạng internet không?

G4. Tại cơ sở của ông/bà có bao nhiêu lao động thường xuyên truy cập internet 
       (ít nhất 1 lần một tuần) Người

Nếu có, ghi rõ tên miền Website của cơ sở ………………………………………………………….

B

G5. Cơ sở có trang thông tin điện tử riêng nào không? 
      (có website riêng hoặc có một trang riêng của cơ sở được hiện trên bất cứ một website nào)?

G2. Số lao động thường xuyên sử dụng máy tính tại cơ sở của ông/bà?

1 2

Chuyển mục H nếu DT cơ sở khai từ 100 triệu đồng trở lên

Chuyển câu G3
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1. Giao/nhận việc và trao đổi trực tiếp với nhân viên qua mạng, 

1. Có       2. Không có nhu cầu vay (hoặc) 3. Không vay được

1. Có                        2. Không                       

Họ và tên:…………………………………..…… Họ và tên:…………………………………………………

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin liên quan đến chính sách, thị trường cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 

Ký tên:…………………………………………….. Ký tên:…………………………………………….. Ký tên:………………………………………………….….

Điều tra viên Tổ trưởng Người trả lời phỏng vấn

Điện thoại:………………………………………. Điện thoại:……………………………………….. Điện thoại:………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………..

Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online….)

5. Giao dịch với các cơ quan, tổ chức khác (Tải form mẫu văn bản, nộp tờ khai thuế, kê khai hải quan, 
    làm thủ tục hành chính…) 

10. Mục đích khác (ghi rõ)……………………………………………………………...……………………….

G6. Cơ sở có sử dụng internet để thực hiện các công việc dưới đây không? 
       (khoanh vào số thứ tự của từng mục nếu cơ sở có thực hiện).  

9. Tìm hiểu và kết nối, tương tác với khách hàng

MỤC H. TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ  
VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Chỉ thực hiện với các cơ sở có tổng doanh thu năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên)

H1. Trong hai năm qua, cơ sở của ông/bà đã từng vay vốn từ ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
       hoặc các nguồn khác để sản xuất kinh doanh hay không?  

6. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

7. Hoạt động tài chính (Internet banking, đầu tư, hoạt động chứng khoán…)

8. Mua sắm, bán hàng, kinh doanh trên mạng 

H2. Nếu có, cơ sở ông bà thường vay vốn từ những nguồn nào?   

1. Từ tổ chức tín dụng nhà nước 3. Từ tổ chức tín dụng ngoài nhà nước 

2. Từ bạn bè, người thân trong gia đình 4. Từ nguồn khác (ghi rõ)………………………..……..

H3. Trong năm 2017 và 2018, cơ sở của ông/bà có ý định thành lập doanh nghiệp hay không?     

H4. Lý do cơ sở mong muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Được các cơ quan hỗ trợ, lo cho các thủ tục  4. Dễ tìm kiếm đối tác làm ăn

2. Dễ vay vốn từ Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
     hoặc tổ chức tín dụng khác 5. Lý do khác (ghi rõ)…………………..……..

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước

H5. Cơ sở đã tìm hiểu thông tin gì dưới đây để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp? 

1. Thông tin về đăng ký kinh doanh 3. Thông tin về vay vốn

2. Thông tin về thuế 4. Thông tin khác (ghi rõ)……………………….……..

3. Phải thực hiện báo cáo tài chính với CQ Thuế 6. Lý do khác (ghi rõ)………………………….…………..

H6.  Lý do cơ sở không muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Không muốn thay đổi 4. Ngại phải giải trình với cơ quan chức năng 

2. Phải nộp thuế cao hơn  5. Ngại thực hiện thủ tục đăng ký

Chuyển câu H3

Chuyển câu H6
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TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 2B/TĐTKT-VT Cơ sở số (CQ thống kê ghi)    

- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

- Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;          

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐIỀU TRA MẪU 
VỀ CƠ SỞ KINH DOANH CÁ THỂ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, KHO BÃI 

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế 
năm 2017.

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê;        

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

1. Tên cơ sở SXKD (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu): ……………………………………………………………………………………………………………..……

Thôn, ấp (số nhà, đường phố):……………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

2. Địa chỉ của cơ sở: Cơ quan TK ghi

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:….……………….…………………………………………………

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê 
và được bảo mật theo Luật định.

Nguyên tắc điền phiếu:

Huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh):………………………...…..….…………………………….

Xã/phường/thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

Số máyMã khu vực

Số điện thoại: 

Email của cơ sở:………………………………………………………………………………………………….

A1. Ngành SXKD chính của cơ sở?...........................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

MỤC A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Số fax của cơ sở:

2. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm, cơ sở đi thuê (hoặc mượn)

Cơ quan TK ghi

A2. Địa điểm SXKD của cơ sở ông/bà thuộc loại nào? (chỉ chọn một mã, trừ mã 3)

1. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm  là nhà của chủ cơ sở

VISIC 2007 - Cấp 5
(Là ngành tạo ra GTSX lớn nhất hoặc có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất)

4. Tại siêu thị, trung tâm thương mại

5. Tại chợ kiên cố, bán kiên cố (cửa hàng, quầy hàng…)

3. Là cửa hàng tiện ích (minimax)

6. Tại địa điểm khác (ghi rõ)………………………………………………..……………………………..
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- Trình độ chuyên môn được đào tạo: 
6. Đại học 
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ

Từ…………………………………..………………………………..đến…………………………………………..……………………….

1. Có                        2. Không                       

A7. Ông/bà cho biết mã số thuế của cơ sở?

A 1

Trong tổng số:  
1. Lao động là nữ 
2. Lao động thuê ngoài 
3. Lao động cơ sở không phải trả tiền công 
4. Lao động là người nước ngoài

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 
2. Từ 31 đến 45 tuổi
3. Từ 46 đến 55 tuổi
4. Từ 56 đến 60 tuổi
5. Trên 60 tuổi

09
10

03
04
05

06
07
08

Mã số Số lượng (Người)

B

Tổng số 01

02

A3. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây về người chủ của cơ sở SXKD này?  
      (Mục "Họ và tên" viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

B1. Lao động (kể cả chủ cơ sở) làm việc tại cơ sở của ông/bà vào thời điểm 01/7/2017? 

A5. Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở ông/bà thuộc loại nào dưới đây?

A8. Ông/bà cho biết thời gian hoạt động SXKD của cơ sở trong 6 tháng đầu năm 
       và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017 như thế nào?

- Giới tính:       1. Nam                           2. Nữ                         Năm sinh 

tháng-  Dự kiến số tháng SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017

3. Đã đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy

2. Chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

A4. Hoạt động SXKD của cơ sở thường diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
       (ghi thời gian cụ thể. Thời gian hoạt động SXKD của một ngày được tính từ 0h01' đến 24h00') 

1. Đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4. Không phải đăng ký kinh doanh

1. Chưa qua đào tạo

5. Cao đẳng

- Họ và tên:………………………………….………………………………………………………………………………………

ngày

A6. Cơ sở của ông/bà có mã số thuế kinh doanh hay không?

2. Đào tạo dưới 3 tháng

-  Số ngày SXKD bình quân 1 tháng trong 6 tháng đầu năm 2017

-  Số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017

MỤC B. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Chỉ tính số lao động của cơ sở trên cùng xã/phường, không tính số lao động của các cơ sở khác xã/phường)

tháng

- Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất)……………………………..………….

- Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):……………………………………………………

9. Trình độ khác (ghi rõ)………………………………….

3. Sơ cấp 
4. Trung cấp

Chuyển câu A8
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A 1

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác…………………

 

 

1. Vận chuyển hành khách

- Cơ sở kê khai

- Điều tra viên tính

2. Vận chuyển hàng hóa

- Cơ sở kê khai

- Điều tra viên tính

3. Dịch vụ kho, bãi, lưu giữ hàng hóa

- Cơ sở kê khai

- Điều tra viên tính

4. Dịch vụ bốc xếp

- Cơ sở kê khai

- Điều tra viên tính

5. Dịch vụ hỗ trợ vận tải khác

- Cơ sở kê khai

- Điều tra viên tính

(Bao gồm cả vốn và lãi)                  

(*) Nếu tổng số tiền bán hàng cả năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên, hỏi tiếp các câu hỏi mục H.

09

C2. Ông/bà cho biết tổng số tiền nhận được do vận chuyển và cung cấp từng dịch vụ dưới đây?

Đơn vị tính: 1000 đồng

10

MỤC C. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DO BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ

B2. Bình quân một tháng (trong 6 tháng đầu năm 2017), cơ sở của ông/bà phải chi trả 
cho một nhân công thuê ngoài là bao nhiêu? (tính tất cả các khoản chi trả, kể cả bảo hiểm)       

05

06

01

02

03

04

6 tháng đầu năm 2017 
Dự kiến 6 tháng 
cuối năm 2017 (*)

A B 1 2

07

08

Mã số Số lượng (Người)

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Mã số  Bình quân một ngày

C1. Ông/bà cho biết bình quân một ngày hoặc bình quân một tháng cơ sở thu được bao nhiêu tiền phí vận chuyển
       và cung cấp dịch vụ? (trong 6 tháng đầu năm 2017) (lựa chọn một trong 2 câu C1.1 hoặc C1.2) 

 Bình quân một tháng

Đơn vị tính: 1000 đồng

B

     Cơ sở kê khai 01

     Điều tra viên tính 02

1 2A

Đơn vị tính: 1000 đồng

Mã số
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Trong đó: 

    + Thuế GTGT 

    + Thuế môn bài

1. Vận chuyển hành khách

- Số lượt hành khách vận chuyển

- Số lượt hành khách luân chuyển

2. Vận chuyển hàng hóa

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển

- Khối lượng hàng hóa luân chuyển

- Ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên

- Ô tô chở khách dưới 9 chỗ ngồi

- Tầu, thuyền, ca nô chở khách

- Phương tiện cơ giới khác

- Phương tiện chở khách thô sơ

02

03 x

Đơn vị tính
Thực hiện 6 tháng 
đầu năm 2017

MỤC F. KHỐI LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

F1. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây về vận chuyển hành khách và hàng hóa của cơ sở trong năm 2017?

A B 1 2

A B

A B 1 2

Mã số

Dự tính 6 tháng 
cuối năm 2017

3

Tổng số 01

03

04

1. Phương tiện chở khách 
   (cột trọng tải ghi số chỗ ngồi)  

01

02

Loại phương tiện

A

Mã số Số phương tiện (chiếc)

HK.Km

Tấn

Tấn.Km

1

F2. Ông/bà cho biết một số thông tin về số lượng và trọng tải của một số phương tiện vận chuyển của cơ sở 
      có đến ngày 01/7/2017?

Trọng tải (chỗ/tấn)

1

D1. Tổng trị giá tài sản cố định có đến 01/7/2017 của cơ sở dùng trong SXKD 
       (tính theo giá mua tài sản của cơ sở)

01

2B

D2. Giá trị hao mòn tài sản cố định của cơ sở trong một năm 03

D3. Tổng giá trị hao mòn tài sản cố định tính đến 01/7/2017 04

Trong đó:  Máy móc, thiết bị 02

MỤC E. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

MỤC D. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ
(Đối với TSCĐ chỉ tính những tài sản thuộc quyền sở hữu của cơ sở, không tính tài sản đi thuê dùng cho hoạt động SXKD, 

có giá mua từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên 01 năm)                                                       

Giá trị (1000 đồng)

D4. Tổng số tiền cơ sở đang vay, phải trả nợ tính đến 01/7/2017

   Đơn vị tính: 1000 đồng 
Trong năm 2017, cơ sở sản xuất của ông/bà phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí là bao nhiêu?

Mã số
Số phải nộp 6 tháng

đầu năm 2017 
Số đã nộp 6 tháng 
đầu năm 2017

H.Khách

05

D5. Số vốn của chính cơ sở có để thực hiện SXKD 06

Dự kiến phải nộp 6 tháng 
cuối năm 2017  

05
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- Ô tô vận tải hàng hóa từ 5 tấn trở lên

- Ô tô vận tải hàng hóa dưới 5 tấn

- Tầu, thuyền, ca nô vận tải hàng hóa

- Phương tiện cơ giới khác

- Phương tiện vận tải hàng hóa thô sơ

1. Có                        2. Không                       

1. Có                        2. Không                       

1. Có                               2. Không

1. Giao/nhận việc và trao đổi trực tiếp với nhân viên qua mạng

2. Phuơng tiện chở hàng 
   (cột trọng tải ghi tấn)  

G6. Cơ sở có sử dụng internet để thực hiện các công việc dưới đây không? 
       (khoanh vào số thứ tự của từng mục nếu cơ sở có thực hiện).  

10. Mục đích khác (ghi rõ)…………………………………………………………………………………..…………………….

Người

G5. Cơ sở có trang thông tin điện tử riêng nào không? 
      (có website riêng hoặc có một trang riêng của cơ sở được hiện trên bất cứ một website nào) ?

7. Hoạt động tài chính (Internet banking, đầu tư, hoạt động chứng khoán…)

Người

G3. Cơ sở của ông/bà có kết nối mạng internet không?

2. Gửi và nhận email

Nếu có, ghi rõ tên miền Website của cơ sở ………………………………………………………….

G2. Số lao động thường xuyên sử dụng máy tính tại cơ sở của ông/bà?

G4. Tại cơ sở của ông/bà có bao nhiêu lao động thường xuyên truy cập internet 
       (ít nhất 1 lần một tuần) 

06

07

08

MỤC G. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

G1. Cơ sở của ông/bà có sử dụng máy tính trong SXKD không? 
      (không kể số máy tính của cơ sở sử dụng KD dịch vụ internet hoặc trò chơi điện tử)

09

10

Loại phương tiện Mã số Số phương tiện (chiếc) Trọng tải (chỗ/tấn)

A B 1 2

3. Tìm kiếm thông tin liên quan đến chính sách, thị trường cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 

9. Tìm hiểu và kết nối, tương tác với khách hàng

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online…)

5. Giao dịch với các cơ quan, tổ chức khác (Tải form mẫu văn bản, nộp tờ khai thuế, kê khai hải quan,
    làm thủ tục hành chính…) 

6. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

8. Mua sắm, bán hàng, kinh doanh trên mạng

Chuyển câu G3

Chuyển mục H nếu DT cơ sở khai từ 100 triệu đồng trở lên
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1. Có       2. Không có nhu cầu vay (hoặc) 3. Không vay được

1. Có                        2. Không                       

Điện thoại:………………………………………. Điện thoại:……………………………………….. Điện thoại:………………………………………………..

Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

MỤC H. TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ  
VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Chỉ thực hiện với các cơ sở có tổng doanh thu năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên)

H1. Trong hai năm qua, cơ sở của ông/bà đã từng vay vốn từ ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
       hoặc các nguồn khác để sản xuất kinh doanh hay không?  

H2. Nếu có, cơ sở ông bà thường vay vốn từ những nguồn nào?   

Họ và tên:……………………………………….. Họ và tên:…………………………………..……

Người trả lời phỏng vấn

Họ và tên:…………………………………………………

Điều tra viên Tổ trưởng

Ký tên:…………………………………………….. Ký tên:…………………………………………….. Ký tên:………………………………………………….….

2. Từ bạn bè, người thân trong gia đình 4. Từ nguồn khác (ghi rõ)………………….……..

1. Từ tổ chức tín dụng nhà nước 3. Từ tổ chức tín dụng ngoài nhà nước 

H3. Trong năm 2017 và 2018, cơ sở của ông/bà có ý định thành lập doanh nghiệp hay không?     

H4. Lý do cơ sở mong muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Được các cơ quan hỗ trợ, lo cho các thủ tục  4. Dễ tìm kiếm đối tác làm ăn
2. Dễ vay vốn từ Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
    hoặc tổ chức tín dụng khác 5. Lý do khác (ghi rõ)……………………...………..

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước

H5. Cơ sở đã tìm hiểu thông tin gì dưới đây để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp? 

1. Thông tin về đăng ký kinh doanh 3. Thông tin về vay vốn

2. Thông tin về thuế 4. Thông tin khác (ghi rõ)……………………………..………..

3. Phải thực hiện báo cáo tài chính với CQ Thuế 6. Lý do khác (ghi rõ)………………………………..…………..

H6.  Lý do cơ sở không muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Không muốn thay đổi 4. Ngại phải giải trình với cơ quan chức năng 

2. Phải nộp thuế cao hơn  5. Ngại thực hiện thủ tục đăng ký

Chuyển câu H3

Chuyển câu H6
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TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 2C/TĐTKT-TN Cơ sở số (CQ thống kê ghi)    

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:….……………….…………………………………………………

- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

- Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;          

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐIỀU TRA MẪU 
VỀ CƠ SỞ KINH DOANH CÁ THỂ HOẠT ĐỘNG BÁN BUÔN; BÁN LẺ; 

SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8 năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế 
năm 2017.

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê;         

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác 
thống kê và được bảo mật theo Luật định.

Nguyên tắc điền phiếu:

1. Tên cơ sở SXKD (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu): ………………………………...……………………………………………………………

……………………………………………………………...……………………………………………………………………….……………………………………………………………….

2. Địa chỉ của cơ sở: Cơ quan TK ghi

Số máy

Số điện thoại: 

VISIC 2007 - Cấp 5

Huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh):…………………………..….…………………………….

Thôn, ấp (số nhà, đường phố):……………………………………………………………………...…………

Xã/phường/thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

MỤC A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Số fax của cơ sở:

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………..

6. Tại địa điểm khác (ghi rõ)……………………………...……………………………………

A1. Ngành SXKD chính của cơ sở?....................................................................................................

Mã khu vực

4. Tại siêu thị, Trung tâm thương mại

(Là ngành tạo ra GTSX lớn nhất hoặc có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất)

A2. Địa điểm SXKD của cơ sở ông/bà thuộc loại nào? (chỉ chọn một mã)

1. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm là nhà của chủ cơ sở

2. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm, cơ sở đi thuê (hoặc mượn)

3. Là cửa hàng tiện ích (minimax)

5. Tại chợ kiên cố, bán kiên cố (cửa hàng, quầy hàng…)

Cơ quan TK ghi

Email của cơ sở:………………………………………………………………………………………………….
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- Trình độ chuyên môn được đào tạo: 

6. Đại học 

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

Từ………….……………...……………………………..đến…………………………………………………………..……………….

1. Có                        2. Không                       

A7. Ông/bà cho biết mã số thuế của cơ sở?

A 1

Trong tổng số:  
1. Lao động là nữ 
2. Lao động thuê ngoài 
3. Lao động cơ sở không phải trả tiền công 
4. Lao động là người nước ngoài

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 
2. Từ 31 đến 45 tuổi
3. Từ 46 đến 55 tuổi
4. Từ 56 đến 60 tuổi
5. Trên 60 tuổi

09
10

Số lượng (Người)
B

Tổng số 01

02
03

Mã số

04
05

06
07

A4. Hoạt động SXKD của cơ sở thường diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
       (ghi thời gian cụ thể. Thời gian hoạt động SXKD của một ngày được tính từ 0h01' đến 24h00') 

08

-  Số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017

3. Đã đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy

2. Chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 4. Không phải đăng ký kinh doanh

A6. Cơ sở của ông/bà có mã số thuế kinh doanh hay không?

 - Số ngày SXKD bình quân 1 tháng trong 6 tháng đầu năm 2017

- Họ và tên:……………………….………………………………………………...………………………………………………

A5. Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở ông/bà thuộc loại nào dưới đây?

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

A3. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây về người chủ của cơ sở SXKD này? 
      (Mục "Họ và tên" viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

- Giới tính:       1. Nam                           2. Nữ                         Năm sinh 

- Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):……………………………………………………

- Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất)………...……………………….………

3. Sơ cấp 

4. Trung cấp 9. Trình độ khác (ghi rõ)………………………………….

5. Cao đẳng

-  Dự kiến số tháng SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017

MỤC B. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Chỉ tính số lao động của cơ sở trên cùng xã/phường, không tính số lao động của các cơ sở khác xã/phường)

B1. Lao động (kể cả chủ cơ sở) làm việc tại cơ sở của ông/bà vào thời điểm 01/7/2017? 

ngày

tháng

1. Đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

tháng

A8. Ông/bà cho biết thời gian hoạt động SXKD của cơ sở trong 6 tháng đầu năm 
      và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017 như thế nào?

Chuyển câu A8

 



 

146 

A 1

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác…………………

A 1 2

A 1 2

 

 

 

Đơn vị tính: 1000 đồng

Đơn vị tính: 1000 đồng

19

Mã số  Bình quân một ngày

B

B2. Bình quân một tháng (trong 6 tháng đầu năm 2017), cơ sở của ông/ bà phải chi trả 
cho một nhân công thuê ngoài là bao nhiêu? (tính tất cả các khoản chi trả, kể cả bảo hiểm)       

C1. Ông/bà cho biết số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở bình quân một ngày 
hoặc bình quân một tháng có hoạt động SXKD (trong 6 tháng đầu năm 2017) là bao nhiêu nghìn đồng?
(cơ sở có thể lựa chọn trả lời một trong 2 câu C1.1 hoặc C1.2) 

MỤC C. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DO BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Bao gồm cả vốn và lãi)                       

13

14

15

16

17

18

Mã số Số lượng (Người)

B

11

12

01

2. Bán buôn, bán lẻ hàng hóa khác (trừ ô tô, mô tô, xe máy hoặc xe có động cơ khác)  

Dự kiến 6 tháng
cuối năm 2017 (*)

Mã số
   Thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2017

B

     Cơ sở kê khai

1. Bán hoặc sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, 
    bán phụ tùng của các loại xe nói trên?                      

02

Đơn vị tính: 1000 đồng

C3. Cơ sở của ông/bà bán loại hàng hóa hay cung cấp dịch vụ nào dưới đây?

C2. Ông/bà cho biết tổng số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở năm 2017
là bao nhiêu nghìn đồng? 

     Cơ sở kê khai 01

     Điều tra viên tính

     Điều tra viên tính 02

 Bình quân một tháng

Chuyển câu C4

Chuyển câu C5
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I. Tổng số (01=03+05+06+08+09+11+13+15) 

1. Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô các loại 19

2. Sửa chữa, bảo dưỡng mô tô, xe máy 
    và xe có động cơ khác

20

II. Trị giá vốn hàng bán 
    (tương ứng với tổng doanh thu mã 01) 

17 x x

III. Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy 
      và xe có động cơ khác

18

x

x x12

8. Bán phương tiện đi lại khác (trừ ô tô, mô tô, xe máy)
   và phụ tùng

15 x x

Trong đó: bán lẻ 14

5. Bán mô tô, xe máy 09

6. Bán phụ tùng mô tô, xe máy x11

08

Trong đó: bán lẻ 10

x x

Trong đó: bán lẻ (02=04+07+10+12+14+16)

1. Bán ô tô loại 9 chỗ ngồi trở xuống (cũ và mới)

Trong đó: bán lẻ

2. Bán ô tô loại khác, loại cũ và mới 
   (trừ ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống)

3. Bán phụ tùng, bộ phận phụ trợ của ô tô 
    9 chỗ ngồi trở xuống

x

02

6 tháng đầu năm 2017
Dự kiến 6 tháng 
cuối năm 2017

C4. Nếu có, cơ sở đã bán những loại xe nào với số lượng và giá trị là bao nhiêu?

7. Bán xe có động cơ khác và phụ tùng

Giá trị 
(1000 đ)

Số lượng 
(Chiếc)

Giá trị 
(1000 đ)

x

Số lượng 
(Chiếc)

4. Bán phụ tùng, bộ phận phụ trợ của ô tô loại khác  
    (trừ ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống)

x x

 Mã số 

03

04

05

06

07

A B

01

Trong đó: bán lẻ

Trong đó: bán lẻ

x x

x x

Trong đó: bán lẻ 16 x x

13

1 2 3 4
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3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình

II. Trị giá vốn của hàng đã bán ra

23

       Điều tra viên tính 24

       Điều tra viên tính 22

(*) Nếu tổng số tiền bán hàng cả năm 2017 mục C4 hoặc C5 cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên, hỏi tiếp câu hỏi mục H.

       Điều tra viên tính 20

10. Hàng hóa khác  

       Cơ sở kê khai 21

       Cơ sở kê khai

       Điều tra viên tính 18

9. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm  

       Cơ sở kê khai 19

       Điều tra viên tính 16

8. Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu)  

       Cơ sở kê khai 17

       Điều tra viên tính 14

7. Xăng, dầu các loại  

       Cơ sở kê khai 15

       Điều tra viên tính 12

6. Phân bón, thuốc trừ sâu  

       Cơ sở kê khai 13

       Điều tra viên tính 10

5. Gỗ và vật liệu xây dựng  

       Cơ sở kê khai 11

       Cơ sở kê khai

       Cơ sở kê khai

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục  

       Cơ sở kê khai 09

07

08

05

06

I. Tổng số tiền thu được do bán hàng 

       Cơ sở kê khai

       Điều tra viên tính

1. Lương thực, thực phẩm 

       Cơ sở kê khai

2. Hàng may mặc, giày dép

C5. Số tiền thu được do bán hàng của một số nhóm/mặt hàng dưới đây (kể cả vốn và lãi)
Đơn vị tính: 1000 đồng

Tên nhóm hàng Mã số

6 tháng đầu năm 2017
Dự kiến 6 tháng 
cuối năm 2017 (*)

Tổng số
Trong đó: 

Bán lẻ
Tổng số

Trong đó: 
Bán lẻ

       Điều tra viên tính

       Điều tra viên tính

       Điều tra viên tính

 

01

02

 

03

04

 

 

A B 1 2 3 4
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D6. Diện tích mặt bằng dùng cho SXKD hiện tại của cơ sở là bao nhiêu mét vuông  m2

                                                                                                                               

Trong đó: 

    + Thuế GTGT 

    + Thuế môn bài

1. Có       2. Không                       

1. Có                        2. Không                       

1. Có                               2. Không

Tổng số 01

02

03 x

Số phải nộp 6 tháng 
đầu năm 2017 

Số đã nộp 6 tháng 
đầu năm 2017

Dự kiến phải nộp 6 tháng 
cuối năm 2017  

A B 1 2 3

Mã số

MỤC G. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

G1. Cơ sở của ông/bà có sử dụng máy tính trong SXKD không? 
       (không kể số máy tính của cơ sở sử dụng KD dịch vụ internet hoặc trò chơi điện tử)

G2. Số lao động thường xuyên sử dụng máy tính tại cơ sở của ông/bà? người

06

A

MỤC E. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

   Đơn vị tính: 1000 đồng 

Trong năm 2017, cơ sở sản xuất của ông/bà phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí là bao nhiêu?

D5. Số vốn của chính cơ sở có để thực hiện SXKD

Mã số

D3. Tổng giá trị hao mòn tài sản cố định tính đến 01/7/2017 04

(Đối với TSCĐ, chỉ tính những tài sản thuộc quyền sở hữu của cơ sở, không tính tài sản đi thuê dùng cho hoạt động SXKD 
có giá mua từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên 01 năm)                                                                  

B 1

D1. Tổng trị giá tài sản cố định có đến 01/7/2017 của cơ sở dùng trong SXKD 
       (tính theo giá mua tài sản của cơ sở)

Trong đó:  Máy móc, thiết bị 02

D2. Giá trị hao mòn tài sản cố định của cơ sở trong một năm 03

01

Giá trị (1000 đồng)

MỤC D. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ

G4. Tại cơ sở của ông/bà có bao nhiêu lao động thường xuyên truy cập internet 
       (ít nhất 1 lần một tuần) người

Nếu có, ghi rõ tên miền Website của cơ sở ………………………………………………………….

G5. Cơ sở có trang thông tin điện tử riêng nào không? 
      (có website riêng hoặc có một trang riêng của cơ sở được hiện trên bất cứ một website nào)?

G3. Cơ sở của ông/bà có kết nối mạng internet không?

D4. Tổng số tiền cơ sở đang vay, phải trả nợ tính đến 01/7/2017 05

Chuyển câu G3

Chuyển mục H nếu DT cơ sở khai từ 100 triệu đồng trở lên
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1. Giao/nhận việc và trao đổi trực tiếp với nhân viên qua mạng 

1. Có       2. Không có nhu cầu vay (hoặc) 3. Không vay được

1. Có                        2. Không                       

Điều tra viên Tổ trưởng

7. Hoạt động tài chính (Internet banking, đầu tư, hoạt động chứng khoán…)

Ký tên:…………………………………………….. Ký tên:…………………………………………….. Ký tên:………………………………………………….….

10. Mục đích khác (ghi rõ)……………………………………………………………………..…………………….

Họ và tên:…………………………………..…… Họ và tên:…………………………………………………

Người trả lời phỏng vấn

2. Từ bạn bè, người thân trong gia đình 4. Từ nguồn khác (ghi rõ)……………………….……..

8. Mua sắm, bán hàng, kinh doanh trên mạng 

9. Tìm hiểu và kết nối, tương tác với khách hàng

Điện thoại:………………………………………. Điện thoại:……………………………………….. Điện thoại:………………………………………………..

Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

Họ và tên:………………………………………..

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin liên quan đến chính sách, thị trường cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 

G6. Cơ sở có sử dụng internet để thực hiện các công việc dưới đây không? 
       (khoanh vào số thứ tự của từng mục nếu cơ sở có thực hiện)

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online….)

6. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

5. Giao dịch với các cơ quan, tổ chức khác (Tải form mẫu văn bản, nộp tờ khai thuế, kê khai hải quan, 
    làm thủ tục hành chính…) 

MỤC H. TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ  
VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Chỉ thực hiện với các cơ sở có tổng doanh thu năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên)

H1. Trong hai năm qua, cơ sở của ông/bà đã từng vay vốn từ ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
       hoặc các nguồn khác để sản xuất kinh doanh hay không?  

H2. Nếu có, cơ sở ông bà thường vay vốn từ những nguồn nào?   

1. Từ tổ chức tín dụng nhà nước 3. Từ tổ chức tín dụng ngoài nhà nước 

H3. Trong năm 2017 và 2018, cơ sở của ông/bà có ý định thành lập doanh nghiệp hay không?     

H4. Lý do cơ sở mong muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Được các cơ quan hỗ trợ, lo cho các thủ tục  4. Dễ tìm kiếm đối tác làm ăn
2. Dễ vay vốn từ Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
    hoặc tổ chức tín dụng khác 5. Lý do khác (ghi rõ)…………………...………..

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước

H5. Cơ sở đã tìm hiểu thông tin gì dưới đây để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp? 

1. Thông tin về đăng ký kinh doanh 3. Thông tin về vay vốn

2. Thông tin về thuế 4. Thông tin khác (ghi rõ)…………………………..……..

3. Phải thực hiện báo cáo tài chính với CQ Thuế 6. Lý do khác (ghi rõ)……………………...……………..

H6.  Lý do cơ sở không muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Không muốn thay đổi 4. Ngại phải giải trình với cơ quan chức năng 

2. Phải nộp thuế cao hơn  5. Ngại thực hiện thủ tục đăng ký

Chuyển câu H3

Chuyển câu H6
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4. Tại siêu thị, trung tâm thương mại

5. Tại chợ kiên cố, bán kiên cố (cửa hàng, quầy hàng…)

6. Tại địa điểm khác (ghi rõ)……………………………...……………………………………

1. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm là nhà của chủ cơ sở

2. Địa điểm SXKD tại đường phố, ngõ xóm, cơ sở đi thuê (hoặc mượn)

3. Là cửa hàng tiện ích (minimax)

Số fax của cơ sở:

VISIC 2007 - Cấp 5

Mã khu vực

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email của cơ sở:………………………………………………………………………………………………….

MỤC A. ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

A1. Ngành SXKD chính của cơ sở?............................................................................................ Cơ quan TK ghi

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐIỀU TRA MẪU 
VỀ CƠ SỞ KINH DOANH CÁ THỂ HOẠT ĐỘNG LƯU TRÚ, ĂN UỐNG 

VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 8  năm 2016 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế 
năm 2017.

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê;         

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác 
thống kê và được bảo mật theo Luật định.

Nguyên tắc điền phiếu:

(Là ngành tạo ra GTSX lớn nhất hoặc có doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất)

Cơ quan TK ghi

Xã/phường/thị trấn:…………………………………………………………………………………………………..

Thôn, ấp (số nhà, đường phố):……………………………………………………………………...…………

Số máy

A2. Địa điểm SXKD của cơ sở ông/bà thuộc loại nào? (chỉ chọn một mã)

Số điện thoại: 

- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu, ghi vào đúng ô hoặc bảng tương ứng.

1. Tên cơ sở SXKD (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu):……………..……………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…...……………………………………………………

2. Địa chỉ của cơ sở: 

Huyện/quận (thị xã, thành phố thuộc tỉnh):…………...………………..….…………………………….

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Phiếu 2D/TĐTKT-DV Cơ sở số (CQ thống kê ghi)    

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:….……………….…………………………………………………

- Không ghi thông tin vào các ô có ký hiệu (x);

- Đối với câu hỏi/mục lựa chọn, khoanh tròn vào mã số tương ứng với câu trả lời thích hợp;          
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- Trình độ chuyên môn được đào tạo: 
6. Đại học 
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ

Từ…………………………….………………………………..đến……………………………………………….………………………….

1. Có                        2. Không                       

A7. Ông/bà cho biết mã số thuế của cơ sở?

A 1

Trong tổng số:  
1. Lao động là nữ 
2. Lao động thuê ngoài 
3. Lao động cơ sở không phải trả tiền công 
4. Lao động là người nước ngoài

Phân theo nhóm tuổi:

1. Từ 16 đến 30 tuổi 
2. Từ 31 đến 45 tuổi
3. Từ 46 đến 55 tuổi
4. Từ 56 đến 60 tuổi
5. Trên 60 tuổi 10

03
04
05

06
07
08

Mã số Số lượng (Người)
B

Tổng số 01

02

09

2. Chưa có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 4. Không phải đăng ký kinh doanh

A6. Cơ sở của ông/bà có mã số thuế kinh doanh hay không?

tháng

ngày

-  Số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017

MỤC B. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Chỉ tính số lao động của cơ sở trên cùng xã/phường, không tính số lao động của các cơ sở khác xã/phường)

- Giới tính:       1. Nam                           2. Nữ                         Năm sinh 

tháng

-  Số ngày SXKD bình quân 1 tháng trong 6 tháng đầu năm 2017

3. Đã đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy

9. Trình độ khác (ghi rõ)………………………………….

-  Dự kiến số tháng SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017

A3. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây về người chủ của cơ sở SXKD này?
    (Mục "Họ và tên" viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

A5. Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở ông/bà thuộc loại nào dưới đây?

- Họ và tên:………………………………….……………...………………………………………………………………………

A4. Hoạt động SXKD của cơ sở thường diễn ra trong khoảng thời gian nào? 
      (ghi thời gian cụ thể. Thời gian hoạt động SXKD của một ngày được tính từ 0h01' đến 24h00') 

2. Đào tạo dưới 3 tháng
3. Sơ cấp 

1. Đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

5. Cao đẳng

- Dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là "Nước ngoài"):……………………………………………………

1. Chưa qua đào tạo

- Quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất)…………………….……….………….

B1. Lao động (kể cả chủ cơ sở) làm việc tại cơ sở của ông/bà vào thời điểm 01/7/2017? 

A8. Ông/bà cho biết thời gian hoạt động SXKD của cơ sở trong 6 tháng đầu năm 
       và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017 như thế nào?

4. Trung cấp

Chuyển câu A8
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A 1

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo:
1. Chưa qua đào tạo
2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp
4. Trung cấp
5. Cao đẳng
6. Đại học
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ
9. Trình độ khác…………………

A 1 2

A 1 2

 

 

  - Cơ sở kê khai

Đơn vị tính: 1000 đồng

Đơn vị tính: 1000 đồng

06

18
19

Mã số  Bình quân một ngày  Bình quân một tháng

B

12
13
14
15
16
17

Mã số Số lượng (Người)

B

11

01

     Điều tra viên tính

C3. Ông/bà cho biết TRỊ GIÁ VỐN hàng chuyển bán (tương ứng với số tiền thu được từ hàng chuyển bán) 
hoặc trị giá vốn bất động sản đã bán ra trong 6 tháng đầu năm 2017 của cơ sở là bao nhiêu nghìn đồng? 

- Điều tra viên tính

Mã số

02

     Cơ sở kê khai 01

     Điều tra viên tính

A B 1

B

     Cơ sở kê khai

B2. Bình quân một tháng (trong 6 tháng đầu năm 2017), cơ sở của ông/ bà phải chi trả 
cho một nhân công thuê ngoài là bao nhiêu? (tính tất cả các khoản chi trả, kể cả bảo hiểm)       

Đơn vị tính: 1000 đồng

02

Mã số
   Thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2017
Dự kiến 6 tháng 

cuối năm 2017 (*)

C1. Ông/bà cho biết số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở bình quân một ngày 
hoặc bình quân một tháng có hoạt động SXKD (trong 6 tháng đầu năm 2017) là bao nhiêu nghìn đồng? 
(cơ sở có thể lựa chọn trả lời một trong 2 câu C1.1 hoặc C1.2) 

C2. Ông/bà cho biết tổng số tiền thu được do bán hàng/cung cấp dịch vụ (kể cả vốn và lãi) của cơ sở năm 2017 
là bao nhiêu nghìn đồng? 

Trong đó:  Máy móc, thiết bị 02

D2. Giá trị hao mòn tài sản cố định của cơ sở trong một năm 03

MỤC C. SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DO BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ
(Bao gồm cả vốn và lãi )                       

D3. Tổng giá trị hao mòn tài sản cố định tính đến 01/7/2017 04

D4. Tổng số tiền cơ sở đang vay, phải trả nợ tính đến 01/7/2017 05

(*) Nếu tổng số tiền bán hàng cả năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên, hỏi tiếp các câu hỏi mục H.

D1. Tổng trị giá tài sản cố định có đến 01/7/2017 của cơ sở dùng trong SXKD 
       (tính theo giá mua tài sản của cơ sở)

01

(Đối với TSCĐ, chỉ tính những tài sản thuộc quyền sở hữu của cơ sở, không tính tài sản đi thuê dùng cho hoạt động SXKD 
có giá mua từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên 01 năm) 

Giá trị (1000 đồng)

MỤC D. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ

D5. Số vốn của chính cơ sở có để thực hiện SXKD
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Trong đó: 

    + Thuế GTGT 

    + Thuế môn bài

    + Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Lượt khách ngủ qua đêm

- Lượt khách không ngủ qua đêm

A B C 1 2

Mã số
Số phải nộp 6 tháng 

đầu năm 2017 
Số đã nộp 6 tháng 
đầu năm 2017

Dự kiến phải nộp 6 tháng 
cuối năm 2017  

A B 1 2 3

11 Ngày giường

08 Ngày khách

09 "

04 "

Ngày buồng

"

07 "

6 tháng 
đầu năm 2017

1. Khách sạn dưới tiêu chuẩn sao 

2. Nhà nghỉ, nhà khách

F2. Ông/bà cho biết một số thông tin dưới đây?

Dự kiến 6 tháng 
cuối năm 2017 

10

02 Lượt khách

03 "

   Đơn vị tính: 1000 đồng 

Trong năm 2017, cơ sở sản xuất của ông/bà phải nộp các khoản thuế, phí và lệ phí là bao nhiêu?

MỤC E. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

06

Trong đó: lượt khách quốc tế 

1000 đồng 1. Số tiền bán thuốc chữa bệnh (cả vốn và lãi)

Trong đó: lượt khách quốc tế 

 3. Số ngày khách phục vụ 
     (chỉ tính khách có ngủ qua đêm) 

 7. Số giường dùng để phục vụ khách có tại thời điểm 01/7/2017? (ĐVT: giường)

 6. Số buồng dùng để phục vụ khách có tại thời điểm 01/7/2017? (ĐVT: buồng)

05 "

02

03 x

 2. Số lượt khách do cơ sở phục vụ 

3. Căn hộ du lịch

4. Loại khác (ghi rõ)…………………………………………….

Mã số Đơn vị tính

01

04

Tổng số 01

Trong đó: lượt khách quốc tế 

 5. Số ngày sử dụng giường tại cơ sở 

F1. Cơ sở của ông bà thuộc loại nào dưới đây? (khoanh vào mã số tương ứng) 

 4. Số ngày sử dụng buồng tại cơ sở

Trong đó: ngày khách quốc tế 

MỤC F. MỘT SỐ THÔNG TIN DÀNH RIÊNG CHO CƠ SỞ Y TẾ VÀ LƯU TRÚ
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1. Có                        2. Không                       

1. Có                        2. Không                       

1. Có                               2. Không

1. Giao/nhận việc và trao đổi trực tiếp với nhân viên qua mạng

G3. Cơ sở của ông/bà có kết nối mạng internet không?

người

6. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online….)

G1. Cơ sở của ông/bà có sử dụng máy tính trong SXKD không? 
       (không kể số máy tính của cơ sở sử dụng KD dịch vụ internet hoặc trò chơi điện tử)

MỤC G. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

5. Giao dịch với các cơ quan, tổ chức khác (Tải form mẫu văn bản, nộp tờ khai thuế, kê khai hải quan,
    làm thủ tục hành chính…) 

G2. Số lao động thường xuyên sử dụng máy tính tại cơ sở của ông/bà?
người

G4. Tại cơ sở của ông/bà có bao nhiêu lao động thường xuyên truy cập internet 
       (ít nhất 1 lần một tuần) 

9. Tìm hiểu và kết nối, tương tác với khách hàng

10. Mục đích khác (ghi rõ)………………………………………………………………………...……………………….

G5. Cơ sở có trang thông tin điện tử riêng nào không?
       (có website riêng hoặc có một trang riêng của cơ sở được hiện trên bất cứ một website nào)?

Nếu có, ghi rõ tên miền Website của cơ sở ………………………………………………………….

8. Mua sắm, bán hàng, kinh doanh trên mạng 

7. Hoạt động tài chính (Internet banking, đầu tư, hoạt động chứng khoán…)

G6. Cơ sở có sử dụng internet để thực hiện các công việc dưới đây không? 
       (khoanh vào số thứ tự của từng mục nếu cơ sở có thực hiện)

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin liên quan đến chính sách, thị trường cung ứng và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 

Chuyển câu G3

Chuyển mục H nếu DT cơ sở khai từ 100 triệu đồng trở lên
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1. Có       2. Không có nhu cầu vay (hoặc) 3. Không vay được

1. Có                        2. Không                       

Cảm ơn ông/bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

Điều tra viên Tổ trưởng Người trả lời phỏng vấn

Họ và tên:………………………..………… Họ và tên:……………………...…………… Họ và tên:……………………………..…………

Ký tên:……………………………….………. Ký tên:…………………………...…………. Ký tên:…………………………...……………….

Điện thoại:………………………..………… Điện thoại:…………………….…………… Điện thoại:………………………….……………

MỤC H. TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ  
VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

(Chỉ thực hiện với các cơ sở có tổng doanh thu năm 2017 do cơ sở kê khai từ 100 triệu đồng trở lên)

H1. Trong hai năm qua, cơ sở của ông/bà đã từng vay vốn từ ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
       hoặc các nguồn khác để sản xuất kinh doanh hay không?  

H2. Nếu có, cơ sở ông bà thường vay vốn từ những nguồn nào?   

1. Từ tổ chức tín dụng nhà nước 3. Từ tổ chức tín dụng ngoài nhà nước 

2. Từ bạn bè, người thân trong gia đình 4. Từ nguồn khác (ghi rõ)…………………..……..

H3. Trong năm 2017 và 2018, cơ sở của ông/bà có ý định thành lập doanh nghiệp hay không?     

H4. Lý do cơ sở mong muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Được các cơ quan hỗ trợ, lo cho các thủ tục  4. Dễ tìm kiếm đối tác làm ăn

2. Dễ vay vốn từ Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 
    hoặc tổ chức tín dụng khác 5. Lý do khác (ghi rõ)………………...…………..

3. Được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước

H5. Cơ sở đã tìm hiểu thông tin gì dưới đây để chuẩn bị thành lập doanh nghiệp? 

1. Thông tin về đăng ký kinh doanh 3. Thông tin về vay vốn

2. Thông tin về thuế 4. Thông tin khác (ghi rõ)……………………………...……..

3. Phải thực hiện báo cáo tài chính với CQ Thuế 6. Lý do khác (ghi rõ)………………………………...………..

H6.  Lý do cơ sở không muốn thành lập doanh nghiệp?  

1. Không muốn thay đổi

2. Phải nộp thuế cao hơn  5. Ngại thực hiện thủ tục đăng ký

4. Ngại phải giải trình với cơ quan chức năng 

Chuyển câu H3

Chuyển câu H6
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  
ÁP DỤNG CHO KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 
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Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đ

Số điện th

Số fax:

Email:

Số điện th

  - Giới tín

  - Trình đ

1. C

2. Đ

3. S

  - Họ và t

Tên giao d

Tỉnh/Thàn

Huyện/Qu

Xã/Phườn

1. Tên cơ

………………

2. Địa ch

Số nhà, đư

  - Dân tộc

A1. Thôn

Thực hiệ
năm 201
Tổng điề

- Đối với n

Phiếu

- Đối với n

....

Họ và tên 

 
 
 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào c

đầy đủ bằng chữ 

hoại: 

hoại liên hệ:………

nh:   

độ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 th

ơ cấp

tên (viết đầy đủ b

dịch (nếu có) ……

nh phố trực thuộ

uận (Thị xã/TP t

ng/Thị trấn….…...…

ơ sở………………..…

…………….…………

hỉ của cơ sở:

ường phố, thôn 

c: 

ng tin về ngườ

ện Quyết định số
16 của Thủ tướng
ều tra kinh tế năm

hững câu hỏi/mụ

u 3A/TĐTKT-N

PHIẾU 
(Áp dụn

hững câu hỏi/mụ

.....................................

người trả lời ph

ác ô có dấu (x);

in hoa, có dấu)

…………………………

1 Nam

được đào tạo (Th

o

háng

bằng chữ in hoa, c

….………………………

ộc trung ương……

thuộc tỉnh).………

…………………………

………………….………

………………………

ấp, bản……….…...

ời đứng đầu cơ

ố 1672/QĐ-TTg, 
g Chính phủ về v
m 2017

ục ghi thông tin, s

NN

THU THẬ
ng cho các cơ q

ục lựa chọn, khoa

.....................................

hiếu: …………………

……….…………………

m 2

Theo bằng/giấy c

4. Trung cấ

5. Cao đẳng

6. Đại học

có dấu) ……………

…………………………

………...………………

…..………………..……

…………………………

…………………………

…………………………

.…………………………

ơ sở 

MỤC A. Đ

ngày 26 tháng 8
việc tổ chức 

số liệu, ghi vào đú

P THÔNG 
quan Đảng, Nhà

TỔNG ĐI

anh tròn vào mã s

....................................

…………………………
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Mã

…………………………

Nữ

chứng nhận trìn

ấp

g

…………………………

……………….…………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

………………..………

…………………………

ĐẶC ĐIỂM C

8 

đúng ô hoặc bảng 

TIN VỀ CƠ
à nước không t

- Nghĩa vụ 
- Các thông

thống kê và 

IỀU TRA K

số tương ứng câu

....................................

…………………………

ã khu vực

………

h độ cao nhất h

7. Thạc

8. Tiến

9. Trình

….……………………

………………………..…

……………………….…

…………………..……

……...………...…..……

………………

…………………………

……………………..…

CỦA CƠ SỞ

tương ứng.

Ơ QUAN Đ
thuộc danh sách

cung cấp thông 
g tin cung cấp th
được bảo mật th

KINH TẾ N

 trả lời thích hợp

.....................................

…………………..………

CQ

Cơ

Số máy

Năm sinh

hiện có)

c sỹ

n sỹ

h độ khác

.………..………………

……….………………

……….……….……

………….……….…

……………….……

…………….…………

………………….……

ĐẢNG, NHÀ
h điều tra mẫu 

tin được quy địn
heo phiếu này ch
heo Luật định     

ĂM 2017

p; 

.....................................

…………………………

Q Thống kê ghi

ơ sở số:

…….……………………

…………………………

…………………………

…………..……………

CQ Thống

CQ Thống

À NƯỚC
thu chi)

nh theo Luật Thố
ỉ nhằm phục vụ 
              

.............

…………………………

……

……

……

………

g kê ghi

g kê ghi

ống kê; 
công tác 

………
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại hình tổ chức Mã loại cơ sở

1. Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp (Quốc hội, HĐND các cấp)

2.

3.

4. Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam 

5. Cơ sở thuộc tổ chức chính trị  - xã hội

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính

    Trong đó: Lao động kiêm nhiệm 

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ- CP)

3. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

Phân theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp

1. Chuyên viên cao cấp và tương đương

2. Chuyên viên chính và tương đương

3. Chuyên viên và tương đương

4. Cán sự

5. Nhân viên

Cơ quan hành pháp (Chính phủ, Bộ/ngành, UBND các cấp và cơ sở thuộc hệ thống này)

24

25

CQ Thống kê ghi

22

23

……………………………………………………………………………………………………...…………….…………………………………. VSIC 2007-Cấp 5
……………………………………………………………………………………………………...…………….………………………………….

Mã số 

 Tổng số

14

18

16

17

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Trong đó: Nữ

Tổng số

21

15

Đơn vị tính: Người
B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

01

08

09

10

1A

Cơ quan tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ sở thuộc Tòa án, Viện Kiểm sát)

B

20

12

13

19

06

11

02

03

04

05

07

CQ Thống kê ghi
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C1. Nguyên giá tài sản cố định

C2. Giá trị khấu hao trong năm

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

1. Ngân sách Nhà nước cấp

D2. Tổng chi (06=08+10+11)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động

Trong đó : Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

3. Các khoản chi khác

D3. Tổng thu nhập tăng thêm

D4. Tổng quỹ lương (13=14+15+16)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D5. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

Mã số Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

10

02

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Đơn vị tính: Triệu đồng

04

05

01

06

07

02

03

01

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Giá trịMã số

X

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước

03

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc

Chuyển câu E5

4. Các khoản thu khác

08

09

15

1  Có 2  Không

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

16

17

18

11

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

12

13

14

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)
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E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)
5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan...)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1 Có Mức độ? 1  2 3 4

2.  Không 

8. Mục đích khác (ghi rõ) …………………..…………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:…………………………. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Điện thoại:………………………….

Người đứng đầu cơ sở

1  Có 2  Không

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………..…………………………………………………..

(Khoanh vào một mức độ hoàn chỉnh nhất)

- Ký tên:……………………………..                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nguyên tắ

- Không gh

- Đối với n

Số điện tho

Số fax:

Email:

  - Giới tính

  - Trình độ

1. Chư

2. Đào

3. Sơ c

- Đối với nh

(Viết đầy đủ

2. Địa chỉ

Số nhà, đư

Thực hiện Q
năm 2016 củ
Tổng điều tr

Phiếu 3

Tỉnh/Thành

Huyện/Quậ

Xã/Phường

1. Tên cơ 

  - Họ và tê

  - Dân tộc

Số điện tho

Tên giao d

…………………

Họ và tên n

A1. Thôn

 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào c

những câu hỏi/mụ

oại:

h:   

ộ chuyên môn đư

ưa qua đào tạo

o tạo dưới 3 tháng

cấp

hững câu hỏi/mục 

ủ bằng chữ in hoa,

ỉ của cơ sở:

ường phố, thôn ấp

......................................

Quyết định số 1672/Q
ủa Thủ tướng Chính
ra kinh tế năm 2017

Am/TĐTKT-NN

PHIẾU
(Á

h phố trực thuộc 

ận (Thị xã/TP thu

g/Thị trấn….…...……

sở………………..……

ên (viết đầy đủ bằn

: 

oại liên hệ:…………

ịch (nếu có) …….…

…………….……………

người trả lời phiế

ng tin về người 

các ô có dấu (x);

ục ghi thông tin, s

1 Nam

ược đào tạo (Theo

4.

g 5.

6.

lựa chọn, khoanh 

 có dấu)

p, bản……….…...……

........................................

/QĐ-TTg, ngày 26 t
h phủ về việc tổ chứ
7

N

U THU THẬ
Áp dụng cho các

trung ương………

uộc tỉnh).………..…

…………………………

……………………………

ng chữ in hoa, có d

……………………………

……………………………

…………………………

ếu: ………………………

đứng đầu cơ sở

 

số liệu, ghi vào đ

2 Nữ

o bằng/giấy chứn

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

tròn vào mã số tươ

……………………………

........................................

tháng 8 
ức 

ẬP THÔNG
c cơ quan Đảng, 

- Ng
- C

thốn

TỔNG ĐIỀ

…...………………………

……………..……………

…………………………

……………………………

dấu) ……………………

…………………..………

…………………………

…………………………

…………………………

MỤC A. Đ

ở 
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đúng ô hoặc bảng

Mã khu vực

ng nhận trình độ c

ơng ứng câu trả lờ

……………………………

.......................................

G TIN VỀ CƠ
Nhà nước thuộc

Nghĩa vụ cung cấp th
Các thông tin cung c
ng kê và được bảo m

ỀU TRA KI

…………………………

……………………………

……………………...…

…………………...………

……………………………

……………….

……….…………………

…………..…………………

…………………………

ĐẶC ĐIỂM CỦ

g tương ứng.

S

N

cao nhất hiện có)

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ kh

ời thích hợp; 

……………..……………

.......................................

Ơ QUAN ĐẢ
c danh sách điều

hông tin được quy đ
cấp theo phiếu này 
mật theo Luật định 

INH TẾ NĂM

…………….……….……

…………..…………….…

……...…..………………

……….…………………

…….……………………

………………..……….…

…………………………

…………..…………………

ỦA CƠ SỞ

CQ Thố

Cơ sở 

Số máy

Năm sinh

)

hác

………….………………..

.......................................

ẢNG, NHÀ N
u tra mẫu thu ch

định theo Luật Thố
chỉ nhằm phục vụ c
                  

M 2017

…….……….…

……….…….…

…….……….…

…………………………

….………..………………

……………………………

….………………………

…………………………

ống kê ghi

số:

.………………………

.......................

NƯỚC
hi)

ống kê; 
công tác 

CQ Thống

…………………………

…….………………………

CQ Thống

…………………………

…………………………..

…………………………

g kê ghi

…

g kê ghi

…
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại hình tổ chức Mã loại cơ sở

1. Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp (Quốc hội, HĐND các cấp)

2.

3.

4. Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam 

5. Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính

    Trong đó: Lao động kiêm nhiệm 

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ- CP)

3. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

12

18

19

17

20

10

13

14

15

16

08

09

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Cơ quan tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ sở thuộc Tòa án, Viện Kiểm sát)

Cơ quan hành pháp (Chính phủ, Bộ/ngành, UBND các cấp và cơ sở thuộc hệ thống này)

Trong đó: Nữ

Đơn vị tính: Người

Mã số Tổng số

CQ Thống kê ghi

……………………………………………………………………………………………………………...…………….………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………...…………….…………………………………. VSIC 2007-Cấp 5 

MỤC B. LAO ĐỘNG

CQ Thống kê ghi

03

05

06

11

 Tổng số 01

04

07

02

B 1

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

A
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Phân theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp

1. Chuyên viên cao cấp và tương đương

2. Chuyên viên chính và tương đương

3. Chuyên viên và tương đương

4. Cán sự

5. Nhân viên

C1. Nguyên giá tài sản cố định 

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C2. Giá trị khấu hao trong năm

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

1. Ngân sách Nhà nước cấp

D2. Tổng chi (06=08+27+28)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động (08= 10+……+26)

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

+ Thù lao lao động thuê ngoài

+

+ Các khoản đóng góp

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền, liên lạc

+ Hội nghị

+ Công tác phí

+ Chi đoàn ra nước ngoài/tiếp khách quốc tế

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất

22

12

2. Thu từ hoạt động của cơ sở

25

21

21

20

07

08

08

01

02

06

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

x

Thời điểm 01/01/2016Mã số 

03

04

05

x

x

x

01

x

11

10

09

Thời điểm 31/12/2016

24

15

02

11

04

06

10

13

07

14

16

17

18

19

22

23

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
Đơn vị tính: Triệu đồng

03

Giá trịMã số

4. Các khoản thu khác

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước

Chi học bổng học sinh, sinh viên (không kể học phí cán bộ đi học)

05

09
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+ Trả tiền lãi vay

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

+ Chi nộp phí và thuế các loại

+ Chi khác

2. Chi đầu tư XD cơ bản, mua  sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Tổng thu nhập tăng thêm `
D4. Tổng quỹ lương (30=31+32+33)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D5. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

%

E3. 

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan...)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 1 Có Mức độ? 1  2 3 4

(Khoanh vào một mức độ hoàn chỉnh nhất)

2.   Không

8. Mục đích khác (ghi rõ) …………………..…………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:…………………………. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……….…………………..…...                             

29

27

28

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

35

32

33

34

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: …………………………………………………………………………..

Người đứng đầu cơ sở

Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại) ?

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác 
       trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) 

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

1  Có 2  Không

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

1  Có 2  Không

23

24

25

26

Chuyển câu E5

30

31
1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

 



Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đầy đủ

Số điện th

Số fax:

Email:

Số điện th

  - Giới tín

  - Trình đ

1. C

2. Đ

3. S

  - Dân tộc

A1. Thôn

Huyện/Qu

Xã/Phườn

1. Tên cơ

…………………

2. Địa ch

Tên giao d

Phiế

kh

Thực hiệ
năm 201
Tổng điề

Số nhà, đư

  - Họ và tê

- Đối với nh

- Đối với nh

Tỉnh/Thàn

  - Quốc tị

Họ và tên 

...

 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào cá

đủ bằng chữ in hoa
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oại liên hệ:
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hông thuộc danh 

ện Quyết định số 
6 của Thủ tướng
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ường phố, thôn ấ
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hững câu hỏi/mục

hững câu hỏi/mục
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ch (Nếu có hai q

người trả lời ph

.....................................

ác ô có dấu (x);

a, có dấu)
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o

háng

nước ngoài ghi 

ời đứng đầu cơ

huộc tỉnh).……….

…………………………
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………….………………

….………………………

SN

HIẾU THU

ụng cho các cơ sở
sách điều tra mẫ

1672/QĐ-TTg, n
g Chính phủ về vi
m 2017

ấp, bản……….…...…

ằng chữ in hoa, c

c lựa chọn, khoan

c ghi thông tin, số

c trung ương……

quốc tịch trở lên
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.....................................

……….………………

m 2

heo bằng/giấy ch

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

dân tộc là "Nướ

MỤC A. Đ

ơ sở 

.………………..………

…...………………………

……………………………

…………………………

…………………..………

U THẬP TH

ở sự nghiệp (trừ 
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iệc tổ chức 
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có dấu) ………………

TỔNG ĐI

nh tròn vào mã số

ố liệu, ghi vào đún
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n, ghi quốc tịch t

…………………………

.....................................

……………………………
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Mã k

Nữ

hứng nhận trình 

p

g

ớc ngoài") …………

ĐẶC ĐIỂM C

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….…

….………………………

HÔNG TIN 

y tế, giáo dục, vă
ơ sở sản xuất kin

- Nghĩa vụ c
- Các thông 

thống kê và đ

……………………………

…………..………………

IỀU TRA K

ố tương ứng câu tr

ng ô hoặc bảng tư

…………………....……

thường dùng nhấ

…………………………

...............................

…………………………

khu vực

 

độ cao nhất hiệ

7. Thạc s

8. Tiến sỹ

9. Trình 

…………...…………………

CỦA CƠ SỞ

…………...……………

………….…...…..………

…………………………

……………………………

……………………………

VỀ CƠ SỞ

ăn hóa thể thao, t
h doanh trực thu

cung cấp thông ti
tin cung cấp the
được bảo mật the
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………...…………….…

KINH TẾ NĂ

rả lời thích hợp; 

ương ứng.

…………………………

ất) ………..….……..…

…

…

CQ T

Cơ sở

Số máy

Năm sinh

ện có)

sỹ

ỹ

độ khác

…….

……….……….…

…………….……

……………..……………

…………….……………

………………...………

Ở SỰ NGHIỆ

thông tin truyền t
uộc cơ quan hành

in được quy định
eo phiếu này chỉ 
eo Luật định.      

…….……………………

………..…………………

ĂM 2017

…….……….……

……

Thống kê ghi

ở số:

…………………………

…………………………

……………………………

ỆP

thông) 
h chính, sự nghiệ

h theo Luật Thống
nhằm phục vụ cô
             

….………………………

….………………………

CQ Thống kê

CQ Thống kê

…

…

…

ệp)

g kê; 
ông tác 

……

…

ê ghi

ê ghi
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở
1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
3. Cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp

(Sử dụng mẫu phiếu chuyên ngành áp dụng cho doanh nghiệp)

A5. Loại hình sự nghiệp

1. Sự nghiệp khoa học công nghệ 3. Sự nghiệp môi trường

2. Sự nghiệp kinh tế 4. Sự nghiệp khác

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

1

03

04

CQ Thống kê ghi

10

11

 Tổng số 01

05

06

07

VSIC 2007-Cấp 5 

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

CQ Thống kê ghi

Tổng số

A

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

02

Thực hiện thêm phiếu chuyên ngành 
tương ứng với hoạt động SXKD

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

B

Trong đó: Nữ

Mã số 

Đơn vị tính: Người

08

09

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..
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Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo
1. Chưa qua đào tạo
2. Đào tạo dưới 3 tháng
3. Sơ cấp
4. Trung cấp
5. Cao đẳng
6. Đại học
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ
9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định
C2. Giá trị khấu hao trong năm
C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

D2. Tổng chi (08=10+12+13)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (19=20+21+22+23)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn
4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

  D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

Thời điểm 01/01/2016

14

Mã số 

4. Các khoản thu khác

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm

1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

Giá trị

18

2. Thu từ hoạt động của cơ sở

19

04

20

12
13

Thời điểm 31/12/2016

14
15
16
17

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước

06

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016

03

Đơn vị tính: Triệu đồng

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

X

09

10

11

20

16

12

15

17

22

18

19

23

08

21

01

Mã số

01
02
03

13

07

Đơn vị tính: Triệu đồng

05

02
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D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin
4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) …………………………………………….…………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

27

24

25

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

2  Không

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính  
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) ?

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Người đứng đầu cơ sở

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

1  Có 2  Không

1  Có 

Chuyển câu E5

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

26

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
  



Nguyên tắ

- Không gh

- Đối với n
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Số fax:
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  - Giới tín

  - Trình đ
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(Viết đầy đ

2. Địa ch
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Xã/Phườn
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Tên giao d

A1. Thôn

  - Họ và t

  - Dân tộc

  - Quốc tị

Tỉnh/Thàn

Thực hiện 
năm 2016 
Tổng điều 

Phiếu

Họ và tên 

 
 
 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào 

những câu hỏi/m

oại:

..............................

oại liên hệ:

nh:   

ộ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 th

Sơ cấp

những câu hỏi/m

đủ bằng chữ in hoa

ỉ của cơ sở:

ường phố, thôn ấ

uận (Thị xã/TP th

ng/Thị trấn….…...…

ơ sở………………..…

…………….……………

dịch (nếu có) ……

ng tin về ngườ

ên (viết đầy đủ bằ

c (Nếu là người n

ch (Nếu có hai q

nh phố trực thuộ

Quyết định số 16
của Thủ tướng C
tra kinh tế năm 2

u 3Sm/TĐTKT-

PH
(Áp dụng 

người trả lời ph

………

các ô có dấu (x)

mục ghi thông tin

......................................

1 Nam

được đào tạo (Th

o

háng

mục lựa chọn, kh

a, có dấu)

ấp, bản……….…...…

huộc tỉnh).……….

…………………………

………………….………

………….………………

….………………………

ời đứng đầu cơ

ằng chữ in hoa, c

nước ngoài ghi 

quốc tịch trở lên

c trung ương……

672/QĐ-TTg, ngà
Chính phủ về việc
2017

-SN

HIẾU THU
cho các cơ sở s

hiếu: …………………

….………….……………

x);

n, số liệu, ghi và

......................................

m 2

heo bằng/giấy ch

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

hoanh tròn vào m

…………………………

..………………..………

…...………………………

……………………………

…………………………

…………………..………

ơ sở 

có dấu) ………………

dân tộc là "Nướ

MỤC A. ĐẶ

n, ghi quốc tịch t

TỔNG ĐI

…………………………

ày 26 tháng 8 
c tổ chức 

U THẬP TH
sự nghiệp (trừ y

thuộc danh 

…………………………

…………………………
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ào đúng ô hoặc b

Mã k

.....................................

Nữ

hứng nhận trình 

p

g

mã số tương ứng

……………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….…

….………………………

…………..………………

ớc ngoài") …………

ẶC ĐIỂM CỦ

thường dùng nhấ

- Nghĩa vụ c
- Các thông 
thống kê và đ

ỀU TRA K

…………………....……

HÔNG TIN V
y tế, giáo dục, vă
sách điều tra m

………………….………

…………………………

bảng tương ứng.

khu vực

....  

độ cao nhất hiệ

7. Thạc s

8. Tiến sỹ

9. Trình đ

g câu trả lời thíc

…………………………

…………...……………

………….…...…..………

…………………………

……………………………

……………………………

………...…………….…

…………...…………………

ỦA CƠ SỞ

ất) ………..….……..…

cung cấp thông ti
tin cung cấp the
được bảo mật the

KINH TẾ NĂ

…………………………

VỀ CƠ SỞ 
ăn hóa thể thao,

mẫu thu chi)

…………………………

CQ T

Cơ sở

.

Số máy

Năm sinh

ện có)

sỹ

ỹ

độ khác

ch hợp; 

…….……………………

……….……….…

…………….……

……………..……………

…………….……………

………………...………

………..…………………

…….

……

in được quy định
eo phiếu này chỉ n
eo Luật định       

ĂM 2017

CQ

…….……….……

SỰ NGHIỆ
, thông tin truyề

…………………………

Thống kê ghi

ở số:

….………………………

…………………………

…………………………

……………………………

….………………………

CQ Thống kê

h theo Luật Thống
nhằm phục vụ cô
            

Q Thống kê ghi

ỆP
ền thông) 

…………………………

…

…

…

…

…

ê ghi

g kê; 
ông tác 

…
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
2. Đơn vị sự nghiệp công lập Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên
2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên
2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình sự nghiệp

1. Sự nghiệp khoa học công nghệ 3. Sự nghiệp môi trường

2. Sự nghiệp kinh tế 4. Sự nghiệp khác

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

03

04

 Tổng số

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

MỤC B. LAO ĐỘNG

CQ Thống kê ghi

01

10

09

11

12

13

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

06

07

Đơn vị tính: Người

Tổng số

08

02

05

A B 1

Mã số 

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Trong đó: Nữ

VSIC 2007-Cấp 5 

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

CQ Thống kê ghi

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..
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3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định 

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C2. Giá trị khấu hao trong năm

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

Chia ra 

1. Ngân sách Nhà nước cấp

       D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

D2. Tổng chi (08=10+29+30)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động (10= 12+……+28)

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

19

14

05

09

10

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016

17

18

15

20

Đơn vị tính: Triệu đồng

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

01

02

16

04

11

03

Mã số Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

x

x

06

07

x

x

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 

4. Các khoản thu khác

01

05

06

07

08

08

09

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước

Đơn vị tính: Triệu đồng

x

Giá trị

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm

Mã số

11

12

13

02

03

04

10
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+ Thù lao lao động thuê ngoài

+

+ Các khoản đóng góp

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền, liên lạc

+ Hội nghị

+ Công tác phí

+ Chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách quốc tế

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất

+ Trả tiền lãi vay

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

+ Chi nộp phí và thuế các loại

+ Chi khác

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua  sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (36=37+38+39+40)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

Chi học bổng học sinh, sinh viên (không kể học phí cán bộ đi học)

42

43

44

1  Có 2  Không Chuyển câu E5

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không 
      (qua máy tính, điện thoại)?

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

16

17

18

31

20

21

22

23

24

25

26

27

28

32

33

34

35

36

37

39

1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP) 38

40

41

29

30

19

14

15
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%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người đứng đầu cơ sở

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

1  Có 2  Không
Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đầy đ

Số điện th

Số fax:

Email:

Số điện th

  - Giới tín

  - Trình đ

1. C

2. Đ

3. S

Tên giao d

  - Quốc tị

A1. Thôn

  - Dân tộc

Huyện/Qu

Xã/Phườn

1. Tên cơ

2. Địa ch

………………

Số nhà, đư

  - Họ và t

Họ và tên 

- Đối với nh

Tỉnh/Thàn

Thực hiệ
năm 201
Tổng điề

- Đối với nh

Phiếu

..

 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào cá

đủ bằng chữ in hoa

hoại: 

hoại liên hệ: ………

nh:   

ộ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 th

Sơ cấp

dịch (nếu có) ……

ch (Nếu có hai q

ng tin về ngườ

c (Nếu là người n

uận (Thị xã/TP th

ng/Thị trấn….…...…

ơ sở………………..…

ỉ của cơ sở:

…………….……………

ường phố, thôn ấ

ên (viết đầy đủ bằ

PHIẾU 
(Áp dụ

người trả lời ph

hững câu hỏi/mục

nh phố trực thuộ

ện Quyết định số 
6 của Thủ tướng
ều tra kinh tế năm

hững câu hỏi/mục

u 3G/TĐTKT-G

.....................................

ác ô có dấu (x);

a, có dấu)

…………………………

1 Nam

được đào tạo (Th

o

háng

….………………………

quốc tịch trở lên

ời đứng đầu cơ

nước ngoài ghi 

huộc tỉnh).……….

…………………………

………………….………

………….………………

ấp, bản……….…...…

ằng chữ in hoa, c

THU THẬ
ụng cho các cơ 

hiếu: …………………

c lựa chọn, khoan

ộc trung ương……

1672/QĐ-TTg, n
g Chính phủ về vi
m 2017

c ghi thông tin, số

GD

.....................................

…………………………

m 2

heo bằng/giấy ch

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

…………………..………

n, ghi quốc tịch t

ơ sở 

dân tộc là "Nướ

..………………..………

…...………………………

…………………………

…………………………

…………………………

có dấu) ………………

ẬP THÔNG 
sở giáo dục, đà

…………………………

MỤC A. ĐẶ

TỔNG ĐI

nh tròn vào mã số

…………………………

ngày 26 tháng 8 
iệc tổ chức 

ố liệu, ghi vào đú

.....................................

176 

Mã k

……………...……………

Nữ

hứng nhận trình

p

g

- Nghĩa vụ c
- Các thông
thống kê và đ

….………………………

thường dùng nh

ớc ngoài") …………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….…

…………………………

…………..………………

TIN VỀ CƠ
ào tạo không thu

……………………….

ẶC ĐIỂM CỦ

IỀU TRA K

ố tương ứng câu t

…………………....……

ng ô hoặc bảng tư

......................................

khu vực

…

 độ cao nhất hiệ

7. Thạc s

8. Tiến s

9. Trình 

cung cấp thông t
g tin cung cấp the
được bảo mật th

…………………………

ất) ………..….……..…

…………...………………

……………...……………

………….…...…..………

…………………………

…………………………

…………………………

………...…………….…

Ơ SỞ GIÁO
uộc danh sách đ

.…………………………

ỦA CƠ SỞ

KINH TẾ NĂ

trả lời thích hợp; 

…………………………

ương ứng.

.....................................

CQ T

Cơ s

Số máy

Năm sinh

ện có)

sỹ

sỹ

độ khác

tin được quy định
eo phiếu này chỉ 
eo Luật định      

………………...………

……

…….

……….……….…

…………….……

……………..……………

…………….…………

…….……………………

………..…………………

O DỤC, ĐÀ
điều tra mẫu thu

…………………………

ĂM 2017

…….……….……

.....................................

Thống kê ghi

sở số:

h theo Luật Thốn
nhằm phục vụ cô
             

…………………………

CQ Thống k

…………………………

…………………………

….………………………

….………………………

ÀO TẠO
u chi)

…………………………

CQ Thống k

.........

ng kê; 
ông tác 

…

kê ghi

……

…

……

…

…………

kê ghi
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập   Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

A5.2. Thuộc hệ thống dạy nghề

1. Trường đại học/Học viện/Viện

2. Trường cao đẳng 2. Trường trung cấp nghề

3. Trường trung cấp 3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

4. Trường một cấp học 1. Trường tiểu học 4. Các trường chuyên biệt

5. Trường nhiều cấp học 2. Trường trung học cơ sở 5. Cơ sở giáo dục, dạy nghề khác

3. Trường trung học phổ thông

6. Trường mầm non/mẫu giáo/ nhà trẻ

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

CQ Thống kê ghi

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

VSIC 2007-Cấp 5 

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Trong đó: Nữ

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

A5.1. Thuộc hệ thống giáo dục 

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

A

Mã số 

Đơn vị tính: Người

04

06

 Tổng số

B

1. Trường cao đẳng nghề

Tổng số

1

03

05

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

CQ Thống kê ghi

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

01

02
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 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

Phân theo lao động chuyên ngành

1. Giảng viên cao cấp

2. Giảng viên chính

3. Giảng viên

4. Giáo viên

5. Lao động bộ phận quản lý

6. Lao động bộ phận hỗ trợ

C1. Nguyên giá tài sản cố định

C2. Giá trị khấu hao trong năm

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

23

21

22

08

17

12

10

11

07

16

19

20

15

18

13

14

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm 07

Thời điểm 31/12/2016

Mã số

Mã số 

05

2. Thu từ hoạt động của cơ sở

     D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

Đơn vị tính: Triệu đồng

06

01

02

03

26

Thời điểm 01/01/2016

X

09

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

03

Giá trị

02

 

25

24

01

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước 04

4. Các khoản thu khác
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D2. Tổng chi (08=10+12+13)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (19=20+21+22+23)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng  không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) ?

1  Có 2  Không

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

08

15

14

12

13

09

10

11

16

17

18

26

27

23

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

1  Có 2  Không

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, 
       máy tính bảng)?

1  Có 2  Không

Chuyển câu E5

Chuyển câu E3

24

25

19
1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương) 20

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP) 21

22
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1.  Số phòng học thực tế   Phòng

2.  Số phòng học theo kế hoạch   Phòng

3.  Số phòng thư viện   Phòng

4.  Số phòng chức năng (thể thao, âm nhạc, phòng thí nghiệm…)   Phòng

F2.  Số học viên, sinh viên, học sinh 

1. Số học viên đang được đào tạo tiến sỹ tại thời điểm 31/12/2016 Học viên

2. Số học viên đang được đào tạo thạc sỹ tại thời điểm 31/12/2016 Học viên

3. Số sinh viên đang được đào tạo tại thời điểm 31/12/2016 Sinh viên

4. Số học sinh đang theo học tại thời điểm 31/12/2016 Học sinh

5. Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong năm 2016 Lượt người

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:…………………………. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

Người đứng đầu cơ sở

MỤC F. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

F1. Số phòng học của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016

 
 
 
  



Nguyên tắ

- Không gh

- Đối với n

Số điệ

Số fax

Email

  - Giới tín

  - Trình độ

1. C

2. Đ

3. S

- Đối với n

(Viết đầy đủ

  - Quốc tịc

Số điệ

Họ và

Thực hiện 
2016 của T
Tổng điều 

Tỉnh/Thàn

Phiếu 

Huyện/Qu

…………………

2. Địa chỉ

Số nhà, đư

Xã/Phường

1. Tên cơ

Tên giao d

A1. Thôn

  - Họ và tê

  - Dân tộc

 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào 

những câu hỏi/m

ện thoại:

x:

nh:   

ộ chuyên môn đư

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 th

Sơ cấp

những câu hỏi/m

ủ bằng chữ in hoa

ch (Nếu có hai q

ện thoại liên hệ:…

à tên người trả lờ

Quyết định số 16
Thủ tướng Chính 
tra kinh tế năm 2

nh phố trực thuộc

3Gm/TĐTKT-

PHIẾU
(Á

uận (Thị xã/TP th

…………….……………

ỉ của cơ sở:

ường phố, thôn ấ

...............................

g/Thị trấn….…...…

ơ sở………………..…

dịch (nếu có) ……

ng tin về người

ên (viết đầy đủ bằ

c (Nếu là người n

các ô có dấu (x)

mục ghi thông tin

1 Nam

ược đào tạo (The

o

háng

mục lựa chọn, kho

a, có dấu)

quốc tịch trở lên,

…………………………

ời phiếu: ……………

672/QĐ-TTg, ngà
phủ về việc tổ ch

2017

c trung ương……

-GD

U THU THẬ
Áp dụng cho các

huộc tỉnh).………..

………….………………

ấp, bản……….…...…

......................................

………………………….

………………….…………

.…………………………

i đứng đầu cơ 

ằng chữ in hoa, có

nước ngoài ghi d

);

n, số liệu, ghi vào

2

eo bằng/giấy chứ

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

oanh tròn vào m

, ghi quốc tịch th

…………………………..

…………………………

ày 26 tháng 8 năm
hức 

…………………………

ẬP THÔNG
c cơ sở giáo dục

………………..………

TỔNG ĐI

……………………………

……………………………

.....................................

...………………………

…………………………

………………..……….

MỤC A. Đ

sở 

ó dấu) ………………

dân tộc là "Nước
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o đúng ô hoặc bả

Mã kh

Nữ

ứng nhận trình đ

- Nghĩa vụ cu
- Các thông t

thống kê và đư

mã số tương ứng 

hường dùng nhấ

..………………………

…………………………

m 

…………………....……

G TIN VỀ C
c, đào tạo thuộc 

…………………………

IỀU TRA K

…………………….……

…………………………

......................................

……………………………

…………………………

.…………………………

ĐẶC ĐIỂM C

………..………………

c ngoài") ……………

ảng tương ứng.

u vực

độ cao nhất hiện

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình đ

ung cấp thông tin
tin cung cấp theo
ược bảo mật theo

câu trả lời thích

ất) ………..….……..……

……..……………………

…………………………

Ơ SỞ GIÁO
danh sách điều

…………...………………

KINH TẾ NĂ

…………………………

……………………………

......................................

……….…...…..…………

…………………………

…………………………

ỦA CƠ SỞ

……...…………….……

………...…………………

Cơ q

Cơ s

Số máy

Năm sinh

n có)

ỹ

ỹ

độ khác

n được quy định t
 phiếu này chỉ nh

o Luật định          

h hợp; 

……

…………………………

….……….………

O DỤC, ĐÀ
u tra mẫu thu ch

…….……….……

ĂM 2017

C

………….………………

….…………………….…

......................................

………….………

…………..………………

………………...…………

……..………………….…

….

quan Thống kê gh

sở số:

theo Luật Thống k
hằm phục vụ công
         

…………………………

ÀO TẠO
hi)

CQ Thống kê ghi

…………………………

…………………………

...............

…………………………

…………………………

………………………

CQ Thống

i

kê; 
g tác 

……

………

………

……

……

g kê ghi
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập   Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A.5 Loại hình tổ chức

A5.2. Thuộc hệ thống dạy nghề

1. Trường đại học/ Học viện/Viện 1. Trường cao đẳng nghề

2. Trường cao đẳng 2. Trường trung cấp nghề

3. Trường trung cấp 3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

4. Trường một cấp học 1. Trường tiểu học 4. Các trường chuyên biệt

5. Trường nhiều cấp học 2. Trường trung học cơ sở 5. Cơ sở giáo dục, dạy nghề khác

3. Trường trung học phổ thông

6. Trường mầm non/mẫu giáo/nhà trẻ

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

1

CQ Thống kê ghi2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

A5.1. Thuộc hệ thống giáo dục 

MỤC B. LAO ĐỘNG

Trong đó: Nữ

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

CQ Thống kê ghi

……….………………………………………….……………………………………….……………………………………………….. VSIC 2007-Cấp 5 

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

04

06

B

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

 Tổng số

03

Đơn vị tính: Người

Mã số Tổng số

01

A

02

05

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

 
 
 



183 

 

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

Phân theo lao động chuyên ngành

1. Giảng viên cao cấp

2. Giảng viên chính

3. Giảng viên

4. Giáo viên

5. Lao động bộ phận quản lý

6. Lao động bộ phận hỗ trợ

C1. Nguyên giá tài sản cố định 

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C2. Giá trị khấu hao trong năm

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

02

04

06

07

Đơn vị tính: Triệu đồng

05

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

19

x

x

x

x

x

03

26

23

01

11

12

13

14

16

11

15

08

09

10

Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

09

08

10

Mã số 

24

17

20

25

22

 

21

07

18
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D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

     D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

D2. Tổng chi (08=10+29+30)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động  (10=12+……+28)

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

+ Thù lao lao động thuê ngoài

+

+ Các khoản đóng góp

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền, liên lạc

+ Hội nghị

+ Công tác phí

+ Chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách quốc tế

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất

+ Trả tiền lãi vay

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

+ Chi nộp phí và thuế các loại

+ Chi khác

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (36=37+38+39+40)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

Chi học bổng học sinh, sinh viên (không kể học phí cán bộ đi học)

33

38

40

26

27

28

32

1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)

15

16

39

23

24

29

30

31

34

35

36

37

25

20

21

22

11

12

13

14

18

19

17

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm 07

08

09

10

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 03

04

4. Các khoản thu khác 05

06

Mã số Giá trị

01

02

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước
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D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

1.  Số phòng học thực tế   Phòng

2.  Số phòng học theo kế hoạch   Phòng

3.  Số phòng thư viện   Phòng

4.  Số phòng chức năng (thể thao, âm nhạc, phòng thí nghiệm…)   Phòng

F2.  Số học viên, sinh viên, học sinh 

1. Số học viên đang được đào tạo tiến sỹ tại thời điểm 31/12/2016 Học viên

2. Số học viên đang được đào tạo thạc sỹ tại thời điểm 31/12/2016 Học viên

3. Số sinh viên đang được đào tạo tại thời điểm 31/12/2016 Sinh viên

4. Số học sinh đang theo học tại thời điểm 31/12/2016 Học sinh

5. Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong năm 2016 Lượt người

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

41

42

43

44

2  Không

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) ?

1  Có 

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Người đứng đầu cơ sở

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

MỤC F. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại) ?

F1. Số phòng học của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

2  Không

Chuyển câu E51  Có 

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

 



Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đầy đ

Số điện th

Số fax:

Email:

Số điện th

  - Giới tín

  - Trình đ

1. C

2. Đ

3. S

  - Họ và t

  - Dân tộc

  - Quốc tị

A1. Thôn

Tên giao d

..

Số nhà, đư

Huyện/Qu

Xã/Phườn

1. Tên cơ

2. Địa ch

………………

- Đối với nh

Tỉnh/Thàn

Thực hiệ
năm 201
Tổng điề

- Đối với nh

Phiế

Họ và tên 

 
 
 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào cá

đủ bằng chữ in ho

hoại: 

hoại liên hệ:

nh:   

độ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạ

Đào tạo dưới 3 t

Sơ cấp

ên (viết đầy đủ bằ

c (Nếu là người 

ch (Nếu có hai q

ng tin về ngườ

dịch (nếu có) ……

.....................................

ường phố, thôn ấ

uận (Thị xã/TP th

ng/Thị trấn….…...…

ơ sở………………..…

ỉ của cơ sở:

…………….……………

(Á

hững câu hỏi/mục

nh phố trực thuộ

ện Quyết định số 
6 của Thủ tướng
ều tra kinh tế năm

hững câu hỏi/mục

ếu 3Y/TĐTKT-Y

người trả lời ph

……

ác ô có dấu (x);

a, có dấu)

1 Nam

được đào tạo (Th

ạo

tháng

ằng chữ in hoa, c

nước ngoài ghi 

quốc tịch trở lên

ời đứng đầu cơ

….………………………

.....................................

ấp, bản……….…...…

huộc tỉnh).……….

…………………………

………………….………

………….………………

Áp dụng cho cá

c lựa chọn, khoan

ộc trung ương……

1672/QĐ-TTg, n
g Chính phủ về vi
m 2017

c ghi thông tin, số

YT

PHIẾU

hiếu: …………………

…………………………

m 2

heo bằng/giấy ch

4. Trung cấ

5. Cao đẳng

6. Đại học

có dấu) ………………

dân tộc là "Nướ

n, ghi quốc tịch t

MỤC A. Đ

ơ sở 

…………………..………

.....................................

…………………………

..………………..………

…...………………………

…………………………

…………………………

ác cơ sở y tế kh

TỔNG ĐI

nh tròn vào mã số

…………………………

ngày 26 tháng 8 
iệc tổ chức 

ố liệu, ghi vào đú

U THU THẬP

…….……………………

……………………..……
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Mã 

Nữ

hứng nhận trình

ấp

g

…………..………………

ớc ngoài") …………

thường dùng nh

ĐẶC ĐIỂM C

- Nghĩa vụ 
- Các thông

thống kê và 

….………………………

......................................

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

……………………….…

hông thuộc da

IỀU TRA K

ố tương ứng câu t

…………………....……

úng ô hoặc bảng t

P THÔNG T

…………………………

…………………………

khu vực

N

h độ cao nhất hiệ

7. Thạc 

8. Tiến s

9. Trình

………...…………….…

…………...………………

hất) ………..….……..…

CỦA CƠ SỞ

cung cấp thông t
g tin cung cấp the
được bảo mật th

…………………………

.....................................

…………………………

……………...……………

………….…...…..………

…………………………

…………………………

anh sách điều t

KINH TẾ N

trả lời thích hợp; 

…………………………

tương ứng.

IN VỀ CƠ SỞ

…………………………

…

CQ T

Cơ s

Số máy

Năm sinh

ện có)

sỹ

sỹ

h độ khác

………..…………………

…….

………

tin được quy định
eo phiếu này chỉ

heo Luật định      

………………...………

.....................................

…….……………………

……….……….…

…………….……

……………..……………

…………….…………

tra mẫu thu ch

NĂM 2017

…….……….……

Ở Y TẾ

…………………………

Thống kê ghi

sở số:

….………………………

CQ Thống k

h theo Luật Thốn
ỉ nhằm phục vụ c
             

…………………………

..........

….………………………

…………………………

…………………………

hi)

CQ Thống k

…………………………

…

kê ghi

ng kê; 
công tác 

……

……

……

……

kê ghi

…
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập   Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

1. Bệnh viện 7. Trung tâm y tế cấp tỉnh/huyện, cơ sở y tế dự phòng

2. Cơ sở giám định y khoa 8. Cơ sở chẩn đoán

3. Phòng khám đa khoa 9. Cơ sở dịch vụ y tế

4. Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình 10. Trạm y tế cấp xã và tương đương

5. Phòng chẩn trị y học cổ truyền 11. Các hình thức tổ chức y tế khác

6. Nhà hộ sinh

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

04

06

05

11

07

08

02

03

 Tổng số 01

Mã số Tổng số

A B

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..  VSIC 2007-Cấp 5 

Trong đó: Nữ

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016
Đơn vị tính: Người

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

09

10

CQ Thống kê ghi

CQ Thống kê ghi

MỤC B. LAO ĐỘNG

1

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 
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Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo
1. Chưa qua đào tạo
2. Đào tạo dưới 3 tháng
3. Sơ cấp
4. Trung cấp
5. Cao đẳng
6. Đại học
7. Thạc sỹ
8. Tiến sỹ
9. Trình độ khác

Phân theo lao động chuyên ngành
1. Tiến sĩ y khoa
2. Tiến sỹ dược
3. Thạc sỹ y khoa
4. Thạc sỹ dược
5. Chuyên khoa I, II y khoa
6. Chuyên khoa I, II dược
7. Bác sỹ
8. Dược sỹ đại học
9. Cử nhân y tế công cộng

10. Y sỹ
11. Dược tá
12. Dược sỹ trung cấp
13. Điều dưỡng
14. Kỹ thuật viên y
15. Kỹ thuật viên dược
16. Hộ sinh 
17. Lương y
18. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định

C2. Giá trị khấu hao trong năm

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

21

13

Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

26
27
28

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

36

02

03

22
23

Đơn vị tính: Triệu đồng

 

Mã số 

01

     D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

06

29

20

12

30
31
32
33

 

19

24
25

14
15
16
17

38
37

34
35

18

Giá trị

01

02

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 03

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm 07

X

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước 04

4. Các khoản thu khác 05

Mã số
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D2. Tổng chi (08=10+12+13)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (19=20+21+22+23)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin
4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

1  Có 2  Không

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) ?

Chuyển câu E5

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

1  Có 2  Không

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
       (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) ?

27

22

23

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

20

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP) 21

26

24

18

25

19
1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)

16

17

10

15

13

14

09

08

11

12
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1.  Số phòng/ban chức năng Phòng

2.  Số khoa cận lâm sàng Khoa

3.  Số khoa lâm sàng Khoa

4.  Số giường bệnh thực tế Giường

5.  Số giường bệnh theo kế hoạch Giường

F2.  Số lượt người được khám, chữa bệnh trong năm 2016

1.  Số lượt người được khám bệnh (kể cả chỉ xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh …) Lượt người

2.  Số lượt bệnh nhân được nằm điều trị nội trú Lượt người

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

Người đứng đầu cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MỤC F. HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

F1. Số khoa, phòng khám bệnh, giường bệnh của cơ sở có tại thời điểm 31/12/2016

 
 
  



Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đầy đủ

Số điện tho

Số fax:

Email:

Số điện tho

  - Giới tín

  - Trình độ

1. C

2. Đ

3. S

1. Tên cơ

…………………

Phiếu

  - Họ và tê

  - Dân tộc

  - Quốc tịc

A1. Thôn

Tỉnh/Thàn

Huyện/Qu

Xã/Phườn

2. Địa chỉ

Số nhà, đư

...

Họ và tên 

Thực hiện
năm 2016
Tổng điều

- Đối với nh

- Đối với nh

Tên giao d

 
 
 
 

 

ắc điền phiếu: 

i thông tin vào cá

đủ bằng chữ in hoa

oại: 

oại liên hệ:

nh:   

ộ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 th

Sơ cấp

ơ sở………………..…

…………….……………

u 3Ym/TĐTKT-

ên (viết đầy đủ bằ

c (Nếu là người n

ch (Nếu có hai q

ng tin về người

nh phố trực thuộc

uận (Thị xã/TP th

g/Thị trấn….…...…

ỉ của cơ sở:

ường phố, thôn ấ

......................................

người trả lời phi

n Quyết định số 16
6 của Thủ tướng C
u tra kinh tế năm 2

hững câu hỏi/mục

hững câu hỏi/mục

dịch (nếu có) ……

………

ác ô có dấu (x);

a, có dấu)

1 Nam

ược đào tạo (Th

o

háng

………………….………

………….………………

-YT

PHIẾU

ằng chữ in hoa, có

nước ngoài ghi d

quốc tịch trở lên,

i đứng đầu cơ 

c trung ương……

huộc tỉnh).………..

…………………………

ấp, bản……….…...…

.....................................

iếu: …………………

(Áp dụng ch

672/QĐ-TTg, ngày
Chính phủ về việc tổ
2017

c lựa chọn, khoan

c ghi thông tin, số

….………………………

…………………………

2

eo bằng/giấy ch

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

…………………………

…………………………

TỔNG ĐI

U THU THẬP

ó dấu) ………………

dân tộc là "Nước

, ghi quốc tịch th

sở 

…………………………

.………………..………

...………………………

…………………………

.....................................

…………………………

ho các cơ sở y t

y 26 tháng 8 
ổ chức 

nh tròn vào mã số 

ố liệu, ghi vào đún

MỤC A. Đ

………………..………

……………………………
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Mã k

Nữ

hứng nhận trình đ

p

…………………………

…………………….……

IỀU TRA K

P THÔNG TI

………...……..…………

ớc ngoài") …………

hường dùng nhấ

…………………....……

……………………………

…………………………

…………………………

......................................

…………………………

tế thuộc danh s

tương ứng câu tr

ng ô hoặc bảng tư

ĐẶC ĐIỂM C

- Nghĩa vụ cun
- Các thông ti
được bảo mật 

.…………………………

….………………………

khu vực

N

độ cao nhất hiện

7. Thạc 

8. Tiến s

9. Trình 

………………………...…

……….…………………

KINH TẾ NĂ

IN VỀ CƠ SỞ

…………...……………

………...…………………

ất) ………..….……..……

……………………………

…………...……………

……….…...…..………

…………….……………

......................................

……….…………………

sách điều tra m

rả lời thích hợp; 

ương ứng.

ỦA CƠ SỞ

ng cấp thông tin đư
in cung cấp theo ph
theo Luật định.     

……………...…………

…

CQ

Cơ

Số máy

Năm sinh

n có)

sỹ

sỹ

độ khác

………………..…………

……………….…………

ĂM 2017

Ở Y TẾ

….………..………………

…….

……

….……….……….

…….……….……

………….……….

………….………………

......................................

……………………...…

mẫu thu chi)

được quy định theo 
hiếu này chỉ nhằm
              

……………………...……

Q Thống kê ghi

ơ sở số:

…………………………

…………………………

…….……………………

CQ Thốn

CQ Thốn

……….…………………

..............

…………………………

Luật Thống kê; 
m phục vụ công tác 

…………………………

………

………

……

ng kê ghi

ng kê ghi

………

………

thống kê và 

………
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập   Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

1. Bệnh viện 7. Trung tâm y tế cấp tỉnh/huyện, cơ sở y tế dự phòng

2. Cơ sở giám định y khoa 8. Cơ sở chẩn đoán

3. Phòng khám đa khoa 9. Cơ sở dịch vụ y tế

4. Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình 10. Trạm y tế cấp xã và tương đương

5. Phòng chẩn trị y học cổ truyền 11. Các hình thức tổ chức y tế khác

6. Nhà hộ sinh

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

CQ Thống kê ghi

CQ Thống kê ghi

……………………………………………………………………………………………………………...…………….………………………………….

A

……………………………………………………………………………………………………………...…………….…………………………………. VSIC 2007-Cấp 5 

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

B 1

 Tổng số 01

02

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Trong đó: Nữ

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016
Đơn vị tính: Người

Mã số Tổng số

03

04

06

07

08

09

05

10

11

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư
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Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

Phân theo lao động chuyên ngành

1. Tiến sĩ y khoa

2. Tiến sỹ dược

3. Thạc sỹ y khoa

4. Thạc sỹ dược

5. Chuyên khoa I, II y khoa

6. Chuyên khoa I, II dược

7. Bác sỹ

8. Dược sỹ đại học

9. Cử nhân y tế công cộng

10. Y sỹ

11. Dược tá

12. Dược sỹ trung cấp

13. Điều dưỡng

14. Kỹ thuật viên y

15. Kỹ thuật viên dược

16. Hộ sinh 

17. Lương y

18. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định 

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C2. Giá trị khấu hao trong năm

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế 11

x

x

x

x

x

09

Thời điểm 01/01/2016

01

Mã số Thời điểm 31/12/2016

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

12

13

14

15

02

03

04

05

06

07

08

10

23

16

17

18

20

Đơn vị tính: Triệu đồng

28

19

  

21

22

33

24

25

26

27

38

29

30

31

37

32

34

35

36
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D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

    D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

D2. Tổng chi (08=10+29+30)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động (10= 12+……+28)

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

+ Thù lao lao động thuê ngoài

+

+ Các khoản đóng góp

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền, liên lạc

+ Hội nghị

+ Công tác phí

+ Chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách quốc tế

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất

+ Trả tiền lãi vay

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

+ Chi nộp phí và thuế các loại

+ Chi khác

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (36=37+38+39+40)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

30

Giá trị

17

18

19

Chi học bổng học sinh, sinh viên (không kể học phí cán bộ đi học)

01

03

12

38

26

27

28

36

1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương) 37

32

29

15

16

13

14

31

40

33

34

35

39

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

41

42

43

20

21

22

08

09

10

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước

05

06

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm 07

23

24

25

11

44

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số

04

02

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 

4. Các khoản thu khác
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%

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4.  Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

1.  Số phòng/ban chức năng Phòng

2.  Số khoa cận lâm sàng Khoa

3.  Số khoa lâm sàng Khoa

4.  Số giường bệnh thực tế Giường

5.  Số giường bệnh theo kế hoạch Giường

F2.  Số lượt người được khám, chữa bệnh trong năm 2016

1.  Số lượt người được khám bệnh (kể cả chỉ xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh …) Lượt người

2.  Số lượt bệnh nhân được nằm điều trị nội trú Lượt người

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

1  Có 2  Không

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

Người đứng đầu cơ sở

MỤC F. HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

F1. Số khoa, phòng khám bệnh, giường bệnh của cơ sở có tại thời điểm 31/12/2016

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không 
       (qua máy tính, điện thoại)?

1  Có 

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

2  Không Chuyển câu E5

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đầy đ

Số điện th

Số fax:

Email:

Số điện th

  - Giới tín

  - Trình đ

1.

2.

3.

1. Tên cơ

2. Địa ch

………………

Xã/Phườn

  - Họ và t

  - Dân tộc

- Đối với nh

Huyện/Qu

Phiế

Tỉnh/Thàn

- Đối với nh

Thực hiệ
năm 201
Tổng điề

A1. Thôn

Số nhà, đư

Họ và tên 

  - Quốc tị

Tên giao d

 
 

 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào cá

đủ bằng chữ in ho

hoại: 

hoại liên hệ:

nh:   

độ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạ

Đào tạo dưới 3 

Sơ cấp

……

ơ sở………………..…

ỉ của cơ sở:

…………….……………

ng/Thị trấn….…...…

ên (viết đầy đủ bằ

.....................................

c (Nếu là người 

hững câu hỏi/mục

uận (Thị xã/TP th

ếu 3V/TĐTKT-

nh phố trực thuộ

hững câu hỏi/mục

PHIẾU 

(Áp dụ

ện Quyết định số 
6 của Thủ tướng
ều tra kinh tế năm

ng tin về ngườ

ường phố, thôn ấ

người trả lời ph

ch (Nếu có hai q

dịch (nếu có) ……

ác ô có dấu (x);

a, có dấu)

1 Nam

được đào tạo (Th

ạo

tháng

…………………………

………………….………

………….………………

…………………………

ằng chữ in hoa, c

.....................................

nước ngoài ghi 

c lựa chọn, khoan

huộc tỉnh).……….

-VH

ộc trung ương……

c ghi thông tin, số

THU THẬ

ụng cho các cơ 

1672/QĐ-TTg, n
g Chính phủ về vi
m 2017

ời đứng đầu cơ

ấp, bản……….…...…

hiếu: …………………

quốc tịch trở lên

….………………………

m 2

heo bằng/giấy ch

4. Trung cấ

5. Cao đẳn

6. Đại học

…………...……………

…………………………

…………………………

…...………………………

có dấu) ………………

.....................................

dân tộc là "Nướ

TỔNG ĐI

nh tròn vào mã số

..………………..………

…………………………

ố liệu, ghi vào đú

ẬP THÔNG 

sở văn hoá, thể

ngày 26 tháng 8 
iệc tổ chức 

ơ sở 

…………………………

…………………………

MỤC A. Đ

n, ghi quốc tịch t

…………………..………

196 

Mã

Nữ

hứng nhận trình

ấp

ng

…………………………

…………………………

……………………….…

…………………………

………...……..…………

.....................................

ớc ngoài") …………

IỀU TRA K

ố tương ứng câu t

…………………………

…………………....……

úng ô hoặc bảng t

TIN VỀ CƠ

ể thao không thu

…………………………

…………………………

ĐẶC ĐIỂM C

thường dùng nh

- Nghĩa vụ 
- Các thông

thống kê và

….………………………

ã khu vực

h độ cao nhất hiệ

7. Thạc

8. Tiến 

9. Trình

……

………………………...

………….………………

………….…...…..………

……………...…………

.....................................

…………...………………

KINH TẾ N

trả lời thích hợp; 

……………...……………

…………………………

tương ứng.

Ơ SỞ VĂN 

uộc danh sách đ

…………….…………

…………………………

CỦA CƠ SỞ

hất) ………..….……..…

cung cấp thông 
g tin cung cấp th

à được bảo mật th

………………...…………

CQ 

Cơ 

Số máy

Năm sinh

ện có)

c sỹ

sỹ

h độ khác

.………………..………

………………….………

…………….………

….………..……………

.....................................

…….

NĂM 2017

……….……….…

…….……….………

HÓA, THỂ

điều tra mẫu th

………….……………

……………………….…

………

tin được quy địn
heo phiếu này ch
heo Luật định.    

……………………...…

Thống kê ghi

sở số:

…………………………

…………………………

……….…………………

CQ Thống 

...........

CQ Thống 

Ể THAO

u, chi)

……….…………………

…………………………

nh theo Luật Thố
ỉ nhằm phục vụ c
               

…………………………

……

……

……

kê ghi

kê ghi

……

…………

ống kê; 
công tác 

……
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở
1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập   Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

A5.1. Cơ sở văn hóa A5.2. Cơ sở thể thao

1. Bảo tàng 1.

2. Thư viện
2.

3. Trung tâm văn hoá 3. Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao

4. Đoàn nghệ thuật, nhà hát 4. Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

5. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 5. Loại hình khác

6. Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch

7. Loại hình khác

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..  VSIC 2007-Cấp 5 

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

04

06

05

CQ Thống kê ghi

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

CQ Thống kê ghi

B 1

 Tổng số

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Trung tâm hoạt động thể thao
Trung tâm đào tạo, huấn luyện 
vận động viên thể thao

A

01

02

03

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

Trong đó: Nữ

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016
Đơn vị tính: Người

Mã số Tổng số
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 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định

C2. Giá trị khấu hao trong năm

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

D2. Tổng chi (08=10+12+13)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 17

10

11

12

13

15

14

01

02

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm

     D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

07

16

06

08

09

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 03

05

Mã số Giá trị

14

15

16

17

18

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước 04

4. Các khoản thu khác

08

09

10

11

12

13

Mã số Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

19

01

02

03

X

20

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

07
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D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (19=20+21+22+23)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin
4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

2  Không

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP) 21

22

24

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) ?

1  Có 

Chuyển câu E3

Chuyển câu E5

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

18

25

19
1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương) 20

23

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

26

27

Người đứng đầu cơ sở

1  Có 2  Không
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập   Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

A5.1. Cơ sở văn hóa A5.2. Cơ sở thể thao

1. Bảo tàng 1.

2. Thư viện
2.

3. Trung tâm văn hoá 3. Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao

4. Đoàn nghệ thuật, nhà hát 4. Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

5. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng 5. Loại hình khác

6. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

7. Loại hình khác

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

 Tổng số 01

02

03

04

06

05

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016
Đơn vị tính: Người

Mã số Tổng số

A B 1

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

Trung tâm hoạt động thể thao
Trung tâm đào tạo, huấn luyện 
vận động viên thể thao

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

CQ Thống kê ghi

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

Trong đó: Nữ

CQ Thống kê ghi

……….………………………………………….……………………………………….……………………………………………….. VSIC 2007-Cấp 5 
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 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng `

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C2. Giá trị khấu hao trong năm

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

11

04

05

x

x

x

x

07

08

09

10

4. Các khoản thu khác

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số Giá trị

01

02

03

15

x

19

07

08

09

10

11

12

13

14

Thời điểm 01/01/2016

01

02

03

16

17

18

20

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số Thời điểm 31/12/2016

04

05

06
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    D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

D2. Tổng chi (08=10+29+30)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động (10= 12+……+28)

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

+ Thù lao lao động thuê ngoài
+

+ Các khoản đóng góp

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền, liên lạc

+ Hội nghị

+ Công tác phí

+ Chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách quốc tế

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất

+ Trả tiền lãi vay

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

+ Chi nộp phí và thuế các loại

+ Chi khác

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua  sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (36=37+38+39+40)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

26

27

21

28

29

Chi học bổng học sinh, sinh viên (không kể học phí cán bộ đi học)

35

42

18

16

36

37

38

40

22

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm

39

15

31

32

33

25

08

09

06

07

10

17

13

11

14

43

41

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

44

23

24

19

20

12

34

30

1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương)

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)
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%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng  không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

1  Có 2  Không Chuyển câu E5

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không 
      (qua máy tính, điện thoại)?

1  Có 2  Không

Người đứng đầu cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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4. Trung cấ

5. Cao đẳng
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Mã 

Nữ

hứng nhận trình
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…………………………

ớc ngoài") …………

thường dùng nh

ẶC ĐIỂM C
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…………………………

.....................................

……………………...……

khu vực

h độ cao nhất hiệ

7. Thạc 

8. Tiến s

9. Trình

………………...………

……………….…………

…………...………………

hất) ………..….……..…

ỦA CƠ SỞ

……………...…………

………….…...…..………

………………………..

Ở THÔNG T

thuộc danh sác

tương ứng.

cung cấp thông t
g tin cung cấp th
được bảo mật th

…………………………

KINH TẾ NĂ

trả lời thích hợp; 

…………………………

………….………………

……………...……………

.....................................

…

CQ 

Cơ s

Số máy

Năm sinh

ện có)

sỹ

sỹ

h độ khác

……………………...…

………….……………

…….

………

…….………..……………

…………….……

.………………..………

TIN, TRUY

ch điều tra mẫu 

tin được quy địn
eo phiếu này chỉ

heo Luật định.    

…………………………

ĂM 2017

…….……….……

………………….………

……….……….…

.....................................

Thống kê ghi

sở số:

…………………………

……….………………

……….…………………

CQ Thống k

…………………………

YỀN THÔN

thu, chi)

h theo Luật Thốn
ỉ nhằm phục vụ c
               

…………………………

CQ Thống k

…………………………

...........

…

…

……

kê ghi

……

NG

ng kê; 
công tác 

…………

kê ghi

…

 



206 

 

A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

2. Đơn vị sự nghiệp công lập Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên

2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

1. Báo, tạp chí 7. Viễn thông

2. Đài phát thanh 8. Tần số vô tuyến điện

3. Đài truyền hình 9. Trung tâm Thông tin, cổng thông tin điện tử

4. Đài Phát thanh và Truyền hình 10. Công nghệ thông tin

5. Thông tấn 11. Loại hình khác

6. Nhà xuất bản

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

MỤC B. LAO ĐỘNG

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

CQ Thống kê ghi

A

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

Đơn vị tính: Người

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

03

04

06

B

01

02

1

Mã số Tổng số

05

Trong đó: Nữ

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016

 VSIC 2007-Cấp 5 

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

CQ Thống kê ghi

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ

 Tổng số
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 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định

C2. Giá trị khấu hao trong năm

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

D2. Tổng chi (08=10+12+13)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

15

16

17

14

10

11

12

13

09

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước 04

4. Các khoản thu khác 05

06

08

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm 07

01

02

2. Thu từ hoạt động của cơ sở

17

18

20

19

03

X

Mã số Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

01

02

D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số Giá trị

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

14

15

08

09

07

16

13

10

03

11

12

 
 



208 

 

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (19=20+21+22+23)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền Lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng  không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin
4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

22

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
       (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

Chuyển câu E5

Người đứng đầu cơ sở

1  Có 2  Không

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần) ?

1  Có 2  Không

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

27

18

23

24

26

25

19
1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương) 20

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP) 21

 
 
 
 
 



Nguyên tắ

- Không gh

(Viết đầy đ

Số điện th

Số fax:

Email :

Số điện th

  - Giới tín

  - Trình đ

1. C

2. Đ

3. S

Tên giao d

Tỉnh/Thàn

Huyện/Qu

  - Quốc tị

Xã/Phườn

1. Tên cơ

………………

2. Địa ch

Thực hiệ
năm 201
Tổng điề

- Đối với n

- Đối với n

Phiếu

P

A1. Thôn

  - Họ và t

  - Dân tộc

Số nhà, đư

...

Họ và tên 

 
 
 
 

ắc điền phiếu: 

hi thông tin vào cá

đủ bằng chữ in ho

hoại: 

hoại liên hệ:

nh:   

độ chuyên môn đ

Chưa qua đào tạo

Đào tạo dưới 3 th

Sơ cấp

dịch (nếu có) ……

nh phố trực thuộ

uận (Thị xã/TP t

ịch (Nếu có hai 

ng/Thị trấn….…...…

ơ sở………………..…

…………….…………

hỉ của cơ sở:

ện Quyết định số
16 của Thủ tướng
ều tra kinh tế năm

hững câu hỏi/mụ

hững câu hỏi/mụ

u 3Tm/TĐTKT

HIẾU THU

(Áp dụ

ng tin về ngườ

tên (viết đầy đủ b

c (Nếu là người 

ường phố, thôn ấ

.....................................

………

người trả lời ph

 

ác ô có dấu (x);

oa, có dấu)

1 Nam

được đào tạo (Th

o

háng

….………………………

ộc trung ương……

thuộc tỉnh).………

quốc tịch trở lên

…………………………

………………….………

………….……………

ố 1672/QĐ-TTg, 
g Chính phủ về v
m 2017

ục lựa chọn, khoa

ục ghi thông tin, s

T-TT

U THẬP TH

dụng cho các cơ

ời đứng đầu cơ

bằng chữ in hoa, c

nước ngoài ghi

ấp, bản……….…...

.....................................

…………...……………

hiếu: …………………

m 2

heo bằng/giấy c

4. Trung cấ

5. Cao đẳng

6. Đại học

…………………..………

…………………………

…..………………..……

n, ghi quốc tịch 

…...……………………

…………………………

…………………………

TỔNG ĐI

ngày 26 tháng 8
việc tổ chức 

nh tròn vào mã s

số liệu, ghi vào đú

HÔNG TIN

ơ sở thông tin, tr

ơ sở 

có dấu) ……………

i dân tộc là "Nư

…………………………

.....................................

……………...…………

…………………………

MỤC A. Đ
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Mã 

Nữ

chứng nhận trình

ấp

g

….……………………

……………………....…

…………………………

thường dùng nh

…………………………

…………………………

……………………….…

IỀU TRA K

8 

ố tương ứng câu 

úng ô hoặc bảng 

N VỀ CƠ SỞ

ruyền thông thu

- Nghĩa vụ 
- Các thông

thống kê và

………...……..………

ước ngoài") ………

…………………………

.....................................

…………………………

………………………...

ĐẶC ĐIỂM C

khu vực

h độ cao nhất h

7. Thạc 

8. Tiến 

9. Trình

………………...………

…………………………

……………...…………

hất) ………..….……..

………….…...…..……

…………………………

………….……………

KINH TẾ N

trả lời thích hợp

tương ứng.

Ở THÔNG T

uộc danh sách đ

cung cấp thông 
g tin cung cấp th
 được bảo mật th

……………...…………

…………...………………

……………….…………

.....................................

…

…………………………

CỦA CƠ SỞ

CQ 

Cơ 

Số máy

Năm sinh

iện có)

sỹ

sỹ

h độ khác

………………………...

…….……….……

………….……….…

………

……………….……

...………………..……

………………….……

NĂM 2017

; 

TIN, TRUY

điều tra mẫu th

tin được quy địn
heo phiếu này ch
heo Luật định    

…….………..…………

……….

…………….……………

.....................................

…………………………

Thống kê ghi

sở số:

…………………………

CQ Thống 

…………………………

…………………………

YỀN THÔN

hu, chi)

nh theo Luật Thố
hỉ nhằm phục vụ 
               

………….………………

CQ Thống 

………….………………

............

…………………………

……

kê ghi

……

……

NG

ống kê; 
công tác 

………

kê ghi

……

……………
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở

1. Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
2. Đơn vị sự nghiệp công lập Mã loại cơ sở

2.4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên
2.5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên
2.6. Đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ

A5. Loại hình tổ chức

1. Báo, tạp chí 7. Viễn thông

2. Đài phát thanh 8. Tần số vô tuyến điện

3. Đài truyền hình 9. Trung tâm thông tin, cổng thông tin điện tử

4. Đài Phát thanh và Truyền hình 10. Công nghệ thông tin

5. Thông tấn 11. Loại hình khác

6. Nhà xuất bản

Người

Người

Trong đó: Nữ

Phân theo loại lao động  

1. Lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp

2. Lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP)

3. Lao động hợp đồng dài hạn

4. Lao động hợp đồng khác

 Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

02

03

04

07

08

09

05

10

11

A B

06

2.3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên

1

 Tổng số 01

MỤC B. LAO ĐỘNG

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016 

Trong đó: Nữ

B2. Lao động thời điểm 31/12/2016
Đơn vị tính: Người

Mã số Tổng số

2.1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng cơ chế 
       như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ
2.2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư

CQ Thống kê ghi

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..  VSIC 2007-Cấp 5 

……….………………………………………….……………………………………….………………………………………………..

CQ Thống kê ghi
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Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định 

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C2. Giá trị khấu hao trong năm

1. Nhà, vật kiến trúc

2. Máy móc, thiết bị

3. Phương tiện vận tải, truyền dẫn

4. TSCĐ khác

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

D1. Tổng thu (01=02+03+04+05)

     Chia ra

1. Ngân sách Nhà nước cấp

Thời điểm 31/12/2016 Thời điểm 01/01/2016

07

08

09

10 X

06

01

02

11

Mã số 

05

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

X

X

X

X

03

04

MỤC D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng

20

12

13

14

15

16

17

18

19

Mã số Giá trị

01

02

054. Các khoản thu khác

07

06

Trong đó: Đơn vị được để lại sử dụng trong năm

     D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu trong tổng thu

2. Thu từ hoạt động của cơ sở 03

3. Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước 04
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D2. Tổng chi (08=10+29+30)

 Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

1. Chi hoạt động (10= 12+……+28)

   Trong đó: Chi từ nguồn ngân sách Nhà nước

+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp tiền lương, tiền thưởng

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

+ Thù lao lao động thuê ngoài

+

+ Các khoản đóng góp

+ Thanh toán dịch vụ công cộng

+ Vật tư văn phòng

+ Thông tin tuyên truyền, liên lạc

+ Hội nghị

+ Công tác phí

+ Chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách quốc tế

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất

+ Trả tiền lãi vay

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

+ Chi nộp phí và thuế các loại

+ Chi khác

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua  sắm và sửa chữa lớn TSCĐ

3. Các khoản chi khác

D3. Trích lập các quỹ

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

2. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập

3. Quỹ khen thưởng và phúc lợi

D4. Tổng thu nhập tăng thêm

D5. Tổng quỹ lương (36=37+38+39+40)

3. Quỹ lương của lao động hợp đồng dài hạn

4. Quỹ lương của lao động hợp đồng khác

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng   

Trong đó: Tiền lương

D7. Góp vốn hoạt động liên doanh, liên kết

D7.1. Lãi thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết

%

%

32

33

24

28

29

13

Chi học bổng học sinh, sinh viên (không kể học phí cán bộ đi học)

34

40

36
1. Quỹ lương của lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp 
    (theo ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương) 37

2. Quỹ lương của lao động hợp đồng (theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP) 38

44

39

30

31

35

18

41

42

43

19

11

12

25

26

14
15

16

17

27

20

21

22

23

10

08

09

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
      ( Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không 
      (qua máy tính, điện thoại)?

1  Có 

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

2  Không Chuyển câu E5
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E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng  không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Điều hành tác nghiệp

2. Gửi và nhận email

3. Tìm kiếm thông tin

4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)

5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)

6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)

7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến

8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

1  Có 2  Không
Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Người đứng đầu cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nguyên tắ

- Không ghi

(Viết đầy đủ

Số điện tho

Số fax:

Email:

Số điện tho

  - Giới tính

  - Trình độ

1. Ch

2. Đà

3. Sơ

A1. Thông

  - Họ và tê

  - Quốc tịc

Họ và tên n

Tên giao dị

.......

Huyện/Quậ

Xã/Phường

1. Tên cơ 

2. Địa chỉ 

Tỉnh/Thành

Phiếu 

Thực hiện
năm 2016
Tổng điều

- Đối với nh

- Đối với nh

…………………

Số nhà, đườ

  - Dân tộc 

 

 

c điền phiếu: 

i thông tin vào các 

ủ bằng chữ in hoa, 

oại: 

oại liên hệ:

h:   

ộ chuyên môn đượ

hưa qua đào tạo

ào tạo dưới 3 thán

ơ cấp

g tin về người đ

ên (viết đầy đủ bằn

ch (Nếu có hai qu

người trả lời phiếu

ịch (nếu có) …….…

........................................

ận (Thị xã/TP thu

g/Thị trấn….…...……

sở………………..……

của cơ sở:

…………

h phố trực thuộc t

3H/TĐTKT-HH

PHIẾU T
NGHỀ

n Quyết định số 1
6 của Thủ tướng 
u tra kinh tế năm

hững câu hỏi/mục l

hững câu hỏi/mục g

…………….………………

ờng phố, thôn ấp,

(Nếu là người nư

ô có dấu (x);

có dấu)

1 Nam

ợc đào tạo (Theo 

4.

ng 5.

6.

đứng đầu cơ sở

ng chữ in hoa, có dấ

ốc tịch trở lên, gh

u: ………………………

……………………………

........................................

uộc tỉnh).………..……

………………………...…

……………….……………

……………………………

trung ương…………

H

THU THẬP TH
Ề NGHIỆP, TỔ

1672/QĐ-TTg, ng
Chính phủ về việ
 2017

lựa chọn, khoanh tr

ghi thông tin, số liệ

……….……………………

, bản……….…...………

ước ngoài ghi dân

2 Nữ

bằng/giấy chứng

. Trung cấp

. Cao đẳng

. Đại học

ở 

ấu) …………………….

hi quốc tịch thườn

……………………………

……………..……….……

........................................

MỤC A. Đ

……………..……………

……………………………

……………………………

……..………………………

TỔNG ĐI

……………………………

HÔNG TIN V
Ổ CHỨC PHI

gày 26 tháng 8 
c tổ chức 

ròn vào mã số tươn

ệu, ghi vào đúng ô 

……………………………

……………………………

n tộc là "Nước ng

214 

Mã khu v

g nhận trình độ ca

...……………..…..………

ờng dùng nhất) ……

- Nghĩa vụ cung
- Các thông tin c
thống kê và được

……………………………

…………………………

........................................

ĐẶC ĐIỂM CỦ

……………………………

…………………………

……………………………

….……………………

IỀU TRA KI

……………....……………

VỀ CÁC TỔ C
I CHÍNH PHỦ

ng ứng câu trả lời 

hoặc bảng tương ứ

……………….…………

……………………………

goài") …………………..

vực

ao nhất hiện có)

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ

………………...…………

……..….……..………

g cấp thông tin đượ
cung cấp theo phiếu
c bảo mật theo Luậ

……………………….....…

……..…………...………

........................................

ỦA CƠ SỞ

……………....……………

…………..…...…..………

…………..……………….

INH TẾ NĂ

………………..……………

CHỨC XÃ HỘ
Ủ NƯỚC NGO

thích hợp;

ứng.

……..…….………………

……………..….…………

..…………………….

CQ T

Cơ sở

Số máy

Năm sinh

ộ khác

…….………..……………

ợc quy định theo Lu
ếu này chỉ nhằm ph
ật định.                   

……………………………

………………………...……

........................................

……….……….…

…………….……

..………………..………

M 2017

…….……….……

ỘI, TỔ CHỨC 
OÀI TẠI VIỆT

………………….…………

…………….………………

Thống kê ghi

ở số:

…….……………………

uật Thống kê; 
ục vụ công tác 

……………………………

……………………………

...........

……………………………

CQ Thốn

XÃ HỘI - 
T NAM

……………………………

……….……………………

CQ Thốn

……

………

………

………

ng kê ghi

………

………

ng kê ghi
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A2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách

A2.1. Mã số thuế

A2.2. Mã đơn vị quan hệ ngân sách

A3. Ngành hoạt động chính 

A4. Loại cơ sở Mã loại cơ sở

1. Tổ chức xã hội 2. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp 3. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Người

Người

Trong đó: Nữ

 Phân theo nhóm tuổi  

1. Từ 16 đến 30 tuổi

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

Phân theo trình độ chuyên môn đào tạo  

1. Chưa qua đào tạo

2. Đào tạo dưới 3 tháng

3. Sơ cấp

4. Trung cấp

5. Cao đẳng

6. Đại học

7. Thạc sỹ

8. Tiến sỹ

9. Trình độ khác

C1. Nguyên giá tài sản cố định

C2. Giá trị khấu hao trong năm

C3. Giá trị khấu hao luỹ kế

02

01

Thời điểm 01/01/2016

CQ Thống kê ghi

Mã số 

Đơn vị tính: Người

 VSIC 2007-Cấp 5 

B1. Số người làm việc thời điểm 01/01/2016 

B2. Số người làm việc thời điểm 31/12/2016

03

X

18

17

MỤC C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số Thời điểm 31/12/2016

BA

08

09

10

11

12

13

19

04

07

01

1

……………………………………………………………………………………………………………...…………….………………………………….

 Tổng số

MỤC B. NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI HỘI/TỔ CHỨC

Trong đó: Nữ

03

06

Tổng số

……………………………………………………………………………………………………………...…………….………………………………….

05

CQ Thống kê ghi

02
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D1. Tổng thu 

1. Hội phí

D2. Tổng chi 

%

E3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc không (qua máy tính, điện thoại)?

%

E5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng không?

E6. Cơ sở có sử dụng Internet và mạng máy tính khác để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)
1. Điều hành tác nghiệp
2. Gửi và nhận email
3. Tìm kiếm thông tin
4. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online)
5. Giao dịch với cơ quan, tổ chức khác (Ngân hàng, Thuế, Hải quan…)
6. Hoạt động tài chính (Internet banking…)
7. Cung cấp dịch vụ trực tuyến
8. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………

….,Ngày ….tháng….năm 2017

Người trả lời phiếu Điều tra viên

(Ký, ghi rõ họ tên) - Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

MỤC D. THU, CHI VÀ THU NHẬP NĂM 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Mã số Giá trị

08

01

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, tư vấn, thực hiện chương trình, dự án, 
    đề tài và các hoạt động hợp pháp khác 02

3. Các khoản sinh lời từ tài sản của hội/tổ chức 03

4. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước 04

3. Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm việc tại Hội/Tổ chức 10

4. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Hội/Tổ chức 11

5. Kinh phí nhà nước hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao 05

6. Các nguồn thu hợp pháp khác 06

07

1. Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội/Tổ chức

Người đứng đầu cơ sở

Chuyển câu E5

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy tính cho công việc?

1  Có 2  Không

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính 
       khác trong công việc (ít nhất 1 lần/tuần)

1  Có 2  Không

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

MỤC E. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không 
       (Bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

1  Có 2  Không Chuyển câu E3

2. Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc tại Hội/Tổ chức 09
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PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  
ÁP DỤNG CHO KHỐI TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 
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- Không gh

- Đối với n

Số điện tho

Số fax:

Email:

Họ và tên n

Số điện tho

  - Giới tính

  - Họ và tê

  - Phẩm sắ

Nguyên tắ

Thực hiện 
năm 2016 
Tổng điều 

Phiếu 

- Đối với n

  - Dân tộc

A1. Thôn

.....

…………………

2. Địa chỉ

(Viết đầy đ

  - Quốc tịc

Tên giao dị

Tỉnh/Thành

Huyện/Quậ

Xã/Phường

Số nhà, đư

1. Tên cơ

 
 

 

hi thông tin vào 

những câu hỏi/m

oại: 

người trả lời phiếu

oại liên hệ: …

h:   

ên (viết chữ in ho

ắc trong tôn giáo 

ắc điền phiếu: 

Quyết định số 1
của Thủ tướng 
tra kinh tế năm

4/TĐTKT-T

những câu hỏi/m

 (Nếu là người n

ng tin về người

...................................

…………….………………

ỉ của cơ sở:

đủ bằng chữ in h

ch (Nếu có hai q

ịch (nếu có) …….…

h phố trực thuộc t

ận (Thị xã/TP thuộ

g/Thị trấn….…...……

ường phố, thôn ấp

ơ sở………………..……

các ô có dấu (X

mục ghi thông tin

u: .............................

……………………………

1 Nam

oa) ………..……………

hiện nay………………

672/QĐ-TTg, ng
Chính phủ về vi
 2017

TG

mục lựa chọn, kh

nước ngoài ghi d

P
VỀ 

 đứng đầu cơ s

..................................

……….……………………

oa, có dấu)

uốc tịch trở lên,

……………………………

trung ương…………

ộc tỉnh).………..……

………………………...…

p, bản……….…...……

……………….……………

X);

n, số liệu, ghi vào

..................................

……………………………

2 Nữ

……………………………

………………………….

gày 26 tháng 8 
iệc tổ chức 

hoanh tròn vào m

dân tộc là "Nướ

PHIẾU THU
CƠ SỞ TÔN

sở 

..................................

……………………………

 ghi quốc tịch th

……………..……….……

……………………………

……………..………………

……………………………

……………………………

TỔNG ĐIỀ

……………………………

MỤC A. ĐẶ

219 

o đúng ô hoặc b

Mã khu vự

..................................

……………

…………………………..

.…………..………………

mã số tương ứng

ớc ngoài") …………

U THẬP TH
N GIÁO, TÍ

- Nghĩa vụ cung
- Các thông tin
thống kê và đư

..................................

……………….……………

hường dùng nhấ

……………………………

…………....……………

……………………………

……………………………

……………………………

ỀU TRA KIN

……………………………

ẶC ĐIỂM CỦA

ảng tương ứng.

ực Số

..................................

N

.…..…………………….

…………...…………….…

g câu trả lời thíc

………...………………

HÔNG TIN
ÍN NGƯỠN

g cấp thông tin đ
 cung cấp theo p
ược bảo mật theo 

..................................

……..…….………………

ất) ………..….……..……

………..…………...………

………………..……………

……………....……………

…………..…...…..……

………………..….…………

NH TẾ NĂM

…………..………………

A CƠ SỞ

CQ Thố

Cơ sở số

ố máy

..................................

Năm sinh

………..…………………

………..…………………

ch hợp;

……

G

được quy định th
phiếu này chỉ nh
Luật định.         

..................................

………………….…………

……

………………………...…

…….……….

……….……

……………

…………….……………

M 2017

...………………..………

ống kê ghi

ố:

...................................

….………………………

….………………………

CQ Thống

heo Luật thống k
ằm phục vụ công
  

.................................

……………………………

CQ Thống kê ghi

……………………………

……….…………………

……………………………

.

g kê ghi

ê; 
g tác 

……

………

………

………
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  - Trình độ chuyên môn đào tạo (ghi theo bằng/giấy chứng nhận trình độ cao nhất hiện có)

1. Chưa qua đào tạo 6. Đại học và tương đương

2. Đào tạo dưới 3 tháng 7. Thạc sỹ và tương đương

3. Sơ cấp và tương đương 8. Tiến sỹ và tương đương

4. Trung cấp và tương đương 9. Trình độ khác (ghi rõ…)

5. Cao đẳng và tương đương

A2. Hoạt động chính của cơ sở 

A3. Loại  cơ sở

A3.1. Cơ sở tôn giáo

1.  Chùa 2.  Nhà thờ 3.  Viện, Thiền viện 4. Loại khác

A3.2. Cơ sở tín ngưỡng

1.  Đình 2.  Phủ 3.  Đền 4. Loại khác

Chuyển sang câu A5

A4.  Loại hình tôn giáo

1. Phật giáo 6. Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam 11. Giáo hộ Phật đường Nam tông Minh sư đạo

2. Công giáo 7. Bửu sơn Kỳ hương 12. Đạo Bà -La-Môn

3. Tin Lành 8. 13. Hồi giáo

4. Cao Đài 9. Tứ ân Hiếu nghĩa 14. Minh lý đạo tam tông miếu

5. Phật giáo Hoà Hảo 10. Baha'i

A5. Cơ sở có được Nhà nước xếp hạng di tích không?

1. Chưa được xếp hạng di tích Chuyển sang Mục B

2. Đã được xếp hạng di tích

2.1.  Di tích lịch sử 2.3.  Di tích lịch sử văn hóa

2.2.  Di tích văn hóa 2.4. Di tích kiến trúc nghệ thuật

3. Cấp công nhận

1.  Cấp Quốc gia 2.  Cấp Tỉnh/Thành phố

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CQ Thống kê ghi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong đó: Nữ

B1.1. Tại thời điểm 01/01/2016

MỤC B. CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH 

Người

(VSIC 2007 - cấp 5)

Giáo hội các Thánh hữu 
Ngày sau của Chúa Giesu Kyto 
(Mormon)

Người

B1. Số người có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú thường xuyên tại  cơ sở 
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 Tổng số

  Trong đó: - Chức sắc tôn giáo

- Người nước ngoài

- Nữ

A. Phân theo nhóm tuổi

1. Từ 16 đến 30 tuổi 

2. Từ 31 đến 45 tuổi

3. Từ 46 đến 55 tuổi

4. Từ 56 đến 60 tuổi

5. Trên 60 tuổi 

- Sơ cấp và tương đương

- Trung cấp và tương đương

- Cao đẳng và tương đương

- Đại học và tương đương

- Thạc sỹ và tương đương

- Tiến sỹ và tương đương

- Trình độ khác (ghi rõ…)

C1.  Tổng chi của cơ sở năm 2016

Chia ra: - Chi phí điện, nước, chất đốt

- Đào tạo dưới 3 tháng

02

04

13

Đơn vị tính: Triệu đồng

11

12

Mã số Tên chỉ tiêu

Tổng chi 

03

- Chi đầu tư xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo cơ sở

Giá trị

MỤC C. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ

10

14

18

- Chưa qua đào tạo

B. Đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

 - Chi cho hoạt động từ thiện
05

- Các khoản chi khác

- Chi phí khác cho sinh hoạt hàng ngày

01

06

Tên chỉ tiêu

02

03

04

B1.2. Tại thời điểm 31/12/2016

16

 Tổng số 

15

17

07

08

09

05

06

Đơn vị tính: Người

Mã số 

01
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1. Nguyên giá tài sản cố định

2. Giá trị khấu hao trong năm

  m 2

  m 2

D1.
 1  Có  2  Không

D2.Cơ sở có bao nhiêu người thường xuyên sử dụng máy tính? Người

D3.Cơ sở có kết nối mạng internet không?  1  Có  2  Không Kết thúc 

D4.Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng  không?

1  Có 2  Không

D5.Cơ sở có sử dụng Internet để thực hiện những công việc nào dưới đây?

(Khoanh vào các lựa chọn thích hợp)

1. Gửi và nhận Email

2. Tìm kiếm thông tin

3. Học tập, nghiên cứu (trao đổi thông tin, tải tài liệu, học online…)

4. Trao đổi với các cơ quan, tổ chức khác

5. Mục đích khác (ghi rõ) ………………………………………………………….

……, ngày ……. tháng ….. năm 2017

Điều tra viên Người đứng đầu cơ sở

- Họ và tên:………………………….

- Điện thoại:………………………….

- Ký tên:……………………...…….....                             

C3.2. Diện tích đất đã xây nhà của cơ sở

C3. Diện tích của cơ sở

C3.1. Diện tích đất của cơ sở

X

Ngày 01/01/2016

C2.  Tài sản cố định

(Ký, ghi rõ họ tên)

02

Mã số Ngày 31/12/2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nếu có, ghi địa chỉ truy cập: ………………………………………………………………………………………………….………………………………..

Cơ sở có sử dụng máy tính không (Bao gồm máy 
tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng)?

MỤC D. SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

01

Tên chỉ tiêu

Chuyển sang D3
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C. GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN 
CÁCH GHI PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 
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GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN  
CÁCH GHI PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

ÁP DỤNG CHO KHỐI DOANH NGHIỆP 
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Phiếu 1A/TĐTKT-DN 

 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 

 

Câu 1. Tên doanh nghiệp: ghi tên chính thức của doanh nghiệp bằng chữ in 

hoa theo quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

- Mã số thuế: Ghi mã số thuế do cơ quan Thuế/cơ quan Quản lý đăng ký kinh 

doanh cấp. 

Câu 2. Địa chỉ doanh nghiệp: ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của doanh 

nghiệp. Ghi đầy đủ, không viết tắt các thông tin theo yêu cầu vào các dòng tương ứng 

trong phiếu điều tra để ghi mã đúng. Các ô mã trong mục địa chỉ do Cơ quan Thống 

kê ghi. 

- Số điện thoại, số Fax, địa chỉ Email: Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều 

số điện thoại, Fax, địa chỉ email thì ghi số điện thoại, số Fax, địa chỉ Email của bộ 

phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra này hoặc bộ phận hành chính của 

doanh nghiệp. 

Câu 3. Thông tin về giám đốc/ chủ doanh nghiệp: 

Quốc tịch: mã nước theo Danh mục nước, vùng lãnh thổ 

Câu 5. Loại hình kinh tế của doanh nghiệp: 

Khoanh tròn một chữ số phù hợp với loại hình tương ứng của doanh nghiệp. 

- Nếu doanh nghiệp thuộc loại hình công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn nhà 

nước trên 50%, sau khi khoanh tròn chữ số 03, ghi tiếp phần trăm (%) vốn Nhà nước 

trung ương và vốn Nhà nước địa phương tính theo vốn điều lệ tham gia vào công ty cổ 

phần có đến cuối năm 2016. Nếu doanh nghiệp thuộc loại hình công ty cổ phần, 

TNHH có vốn nhà nước dưới hoặc bằng 50%, sau khi khoanh tròn chữ số 10, ghi tiếp 

phần trăm (%) vốn Nhà nước theo vốn điều lệ tham gia vào công ty cổ phần có đến 

cuối năm 2016. 

- Trường hợp doanh nghiệp nhà nước trong thực tế chưa chuyển đổi hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp 2005 thì khoanh tròn mã 04. 
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- Các doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong năm thì xếp doanh 
nghiệp theo đúng loại hình mới tại thời điểm 31/12/2016. 

- Các doanh nghiệp được sáp nhập trong năm thì chỉ làm một phiếu điều tra cho 
doanh nghiệp mới được sáp nhập, nhưng số liệu là số cả năm của tất cả các doanh 
nghiệp trước khi sáp nhập. 

- Các doanh nghiệp được chia tách thì mỗi một doanh nghiệp mới làm một 
phiếu điều tra. Số liệu của thời gian chưa chia tách sẽ được chia ra cho từng doanh 
nghiệp. Trường hợp không chia được thì quy ước ghi vào cho doanh nghiệp có quy mô 
lớn nhất. 

- Nếu doanh nghiệp thuộc loại hình hợp tác xã, sau khi khoanh tròn mã 05, sẽ 
ghi tiếp mã là hợp tác xã (mã 5.1), liên hiệp hợp tác xã (mã 5.2), quỹ tín dụng nhân 
dân (mã 5.3). 

Câu 6. Các ngành thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 

Mục này chỉ liệt kê các ngành thực tế có hoạt động trong năm 2016. Nếu đăng 

ký kinh doanh có nhiều ngành nhưng thực tế năm 2016 không hoạt động thì không ghi. 

6.1. Ngành SXKD chính: ghi cụ thể tên ngành SXKD chính của doanh nghiệp. 

Ngành SXKD chính là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị sản xuất năm 2016. 

Nếu không xác định được giá trị sản xuất thì căn cứ vào ngành có doanh thu lớn nhất 

hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất. 

Lưu ý: các công ty hoạt động chính trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm: 

Công ty chứng khoán (66120), Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán 

(66300). 

6.2. Ngành SXKD khác: ngoài ngành SXKD chính, nếu doanh nghiệp còn các 

ngành SXKD khác thực tế có hoạt động trong năm 2016 thì ghi vào các dòng tiếp theo. 

Ngành SXKD khác phải là những ngành tạo ra các sản phẩm, dịch vụ là hàng hoá có 

bán ra ngoài phạm vi doanh nghiệp. Không ghi vào mục này những ngành SXKD nằm 

trong dây chuyền sản xuất chính nhằm phục vụ cho ngành sản xuất chính của doanh 

nghiệp như: Xưởng cơ khí làm nhiệm vụ sửa chữa thiết bị trong nội bộ doanh nghiệp; 

phân xưởng làm vỏ hộp trong các nhà máy hoa quả hộp,... 

Căn cứ vào tên của các ngành SXKD, cán bộ Cục Thống kê tỉnh, TP ghi mã 

ngành kinh tế quốc dân theo mã VSIC 2007 (5 chữ số) cho ngành SXKD chính và các 

ngành SXKD khác vào ô mã quy định. 
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Câu 7. Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: khoanh tròn chữ số thích 
hợp tương ứng với tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. 

Lưu ý: đối với tình trạng doanh nghiệp thuộc mã 2 và trong năm 2016 không 
phát sinh thông tin về lao động, tài sản, doanh thu, nộp ngân sách thì điều tra viên kết 
thúc phỏng vấn. 

Câu 8. Lao động năm 2016 

Ghi tổng số lao động mà doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương; 
Bao gồm lao động được trả công, trả lương và lao động không được trả công, trả lương 
(kể cả chủ doanh nghiệp tư nhân). 

8.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2016: ghi tổng số lao động của doanh 
nghiệp hiện có trong danh sách tại thời điểm 01/01/2016. Trong đó ghi riêng số lao 
động là nữ. 

8.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2016: 

Cột A: 

Tổng số: là tổng số lao động của doanh nghiệp hiện có trong danh sách tại thời 
điểm 31/12/2016. Trong tổng số, ghi riêng số lao động được đóng BHXH, số lao động 
không được trả lương, trả công; số lao động là người nước ngoài. 

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo: ghi số lao động của doanh 
nghiệp hiện có trong danh sách tại thời điểm 31/12/2016 phân theo các trình độ chuyên 
môn được liệt kê trong phiếu. Lưu ý tính theo bằng cấp cao nhất mà lao động đạt được. 

Phân theo nhóm tuổi: ghi số lao động của doanh nghiệp hiện có trong danh 
sách tại thời điểm 31/12/2016 phân theo các nhóm tuổi được liệt kê trong phiếu. Lưu ý 
tuổi của người lao động tính theo tuổi dương lịch làm tròn = Năm 2017 - (trừ) năm sinh. 

Phân theo ngành SXKD: ghi đầy đủ lao động của các ngành SXKD chính và 
các ngành SXKD khác có hạch toán riêng trong số các ngành như đã ghi ở mục 6 (6.1 
và 6.2). Trường hợp có ngành thực tế hoạt động được ghi ở mục 6.2 nhưng không hạch 
toán riêng được lao động thì quy ước tính vào ngành SXKD chính. Tổng số lao động 
của ngành SXKD chính và các ngành SXKD khác có hạch toán riêng bằng tổng số lao 
động toàn doanh nghiệp. Những lao động làm công tác quản lý, nghiệp vụ chung nếu 
không chia tách được theo các ngành SXKD thì quy định tính vào ngành SXKD chính. 

Cột B: Mã số: điều tra viên Cục Thống kê tỉnh, TP ghi mã ngành KTQD theo 
VSIC 2007 (cấp 5) cho các ngành SXKD tương ứng đã được ghi ở cột A. 
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Cột 1: ghi số lao động của doanh nghiệp hiện có trong danh sách ở thời điểm 
31/12/2016. 

Câu 9. Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2016 

9.1. Tổng số tiền chi trả cho người lao động 

Là tổng các khoản mà doanh nghiệp phải chi trả cho người lao động do tham 
gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Lương, phụ cấp theo quy định; 

- Thưởng có tính chất như lương; 

- Lương nghỉ phép 

- Tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên; 

- Các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động (trừ khoản bảo 
hiểm xã hội (ốm đau, tai nạn, thai sản,...) được tổng hợp riêng và ghi vào câu 9.2). 

- Trợ cấp khó khăn, chi công nhân viên đi nghỉ mát. 

Lưu ý: 

- Tổng số tiền chi trả cho người lao động gồm tổng số tiền phát sinh của toàn 
doanh nghiệp phải thanh toán cho người lao động trong năm 2016, cho dù khoản đó 
đã được thanh toán hay còn nợ người lao động. 

- Tổng số tiền chi trả cho người lao động bao gồm cả các khoản trả lương, 
thưởng, phụ cấp hoặc các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động 
bằng hiện vật như sản phẩm, hàng hóa,... 

- Doanh nghiệp có thể tham chiếu bên CÓ TK 334 và bên NỢ TK 353 theo 
đúng nội dung và phạm vi của số liệu (thanh toán cho người lao động trong doanh 
nghiệp) để ghi vào mục này. 

9.2. Bảo hiểm xã hội trả thay lương: là khoản BHXH chi trả cho người lao 
động của doanh nghiệp trong thời gian nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,... (theo 
chế độ quy định của BHXH hiện hành). 

Doanh nghiệp có thể tham chiếu bên CÓ TK 334 theo đúng nội dung và phạm 
vi của số liệu để ghi vào mục này. 

9.3. Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 
y tế của doanh nghiệp: là những khoản mà doanh nghiệp nộp cho hệ thống BHXH; 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cho người lao động. Đây là số 
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phát sinh phải nộp trong năm 2016, cho dù các khoản đó đã nộp hay còn nợ các cơ 
quan bảo hiểm và tổ chức công đoàn. 

Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của 
doanh nghiệp bao gồm tổng hai khoản tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và tính trừ 
vào lương người lao động. 

Doanh nghiệp có thể tham chiếu bên CÓ TK 338 - Phải trả phải nộp khác 
(3382, 3383, 3384, 3386) với các nội dung tương ứng bên NỢ TK 622, 623, 627, 641, 
642 (khoản tính vào chi phí sản xuất kinh doanh); NỢ TK 334 (khoản tính trừ vào 
lương người lao động). 

Câu 10. Tài sản và nguồn vốn năm 2016 

10.1. Tổng cộng tài sản 

Tổng cộng tài sản: là tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 
31/12/2016 và 01/01/2016, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 

A. Tài sản ngắn hạn: là tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài 
khoản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sử dụng trong 
vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của DN có đến thời điểm báo 
cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các 
khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác. 

Trong đó: 

- Các khoản phải thu ngắn hạn: là toàn bộ giá trị của các khoản phải thu khách 
hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch 
hợp đồng xây dựng, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu 
hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh (sau khi trừ đi dự 
phòng phải thu ngắn hạn khó đòi). 

- Hàng tồn kho: là toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá 
trình SXKD của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho). Số 
liệu để ghi vào chỉ tiêu “Hàng tồn kho” là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 151 “Hàng 
mua đang đi trên đường”, Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, Tài khoản 153 
“Công cụ, dụng cụ”, Tài khoản 154 “Chi phí SXKD dở dang”, Tài khoản 155 “Thành 
phẩm”, Tài khoản 156 “Hàng hoá”, Tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” và Tài khoản 
158 “Hàng hoá kho bảo thuế”. 

Trong hàng tồn kho, tách riêng: tồn kho ngành công nghiệp và ngành xây dựng. 
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B. Tài sản dài hạn: là giá trị các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ 

tiêu tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn phản ánh tổng giá trị các khoản tài sản dài hạn có 

ở thời điểm đầu năm và cuối năm, bao gồm: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố 

định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. 

Trong đó: 

I. Các khoản phải thu dài hạn: là toàn bộ giá trị của các khoản phải thu dài 

hạn của khách hàng, phải thu nội bộ dài hạn, các khoản phải thu dài hạn khác và số 

vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc, tại thời điểm đầu năm và cuối năm 

có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh. 

II. Tài sản cố định (TSCĐ) 

1. Nguyên giá TSCĐ 

Nguyên giá TSCĐ (còn gọi là giá trị ghi sổ ban đầu) là toàn bộ các chi phí bình 

thường và hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có tài sản đó và đưa TSCĐ đó vào vị 

trí sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá TSCĐ được chia theo nguồn hình thành (Mua trong 

năm; đầu tư xây dựng cơ bản hình thành và tăng khác) và chia theo loại TSCĐ (Nhà, 

vật kiến trúc; máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; TSCĐ khác). 

Doanh nghiệp căn cứ vào sổ chi tiết TSCĐ, tổng số dư đầu kỳ và cuối kỳ bên 

NỢ các TK 211, 212, 213 để ghi nguyên giá TSCĐ hiện có ở doanh nghiệp tại thời 

điểm 31/12/2016 và 01/01/2016. 

Lưu ý: Số liệu các chỉ tiêu Mua trong năm; đầu tư xây dựng cơ bản hình thành 

và tăng khác được quy ước ghi vào cột số 1 (thời điểm 31/12/2016). 

2. Giá trị hao mòn TSCĐ 

Trong quá trình được sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần. Để thu hồi lại giá trị của 

TSCĐ do sự hao mòn trong quá trình sử dụng (gồm hao mòn hữu hình và hao mòn vô 

hình), cần phải khấu hao tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định là sự phân bổ dần 

giá trị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất tài sản cố định sau khi 

hết thời gian sử dụng. 

Vậy: Giá trị hao mòn TSCĐ là biểu hiện bằng tiền của kết quả trích khấu hao 

TSCĐ. 

2.1. Giá trị hao mòn TSCĐ trong năm là tổng số tiền đã trích khấu hao toàn bộ 

TSCĐ được sử dụng trong doanh nghiệp trong năm. 
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Căn cứ để ghi số liệu là sổ chi tiết TSCĐ và các bút toán hạch toán trên tài 

khoản 214 - Hao mòn TSCĐ (2141; 2142; 2143). Tổng giá trị hao mòn TSCĐ trong 

năm được tính bằng: Cộng phát sinh bên CÓ trừ (-) Cộng phát sinh bên NỢ của TK 

214 (2141; 2142; 2143). 

Lưu ý: số liệu được quy ước ghi vào cột số 1 (thời điểm 31/12/2016) 

2.2. Giá trị hao mòn TSCĐ lũy kế: là giá trị hao mòn TSCĐ cộng dồn đến thời 
điểm 31/12/2016 và 01/01/2016. 

Căn cứ để ghi số liệu là: số dư CÓ TK 214 (2141; 2142; 2143). 

3. Chi phí XDCB dở dang 

Chi phí XDCB dở dang: bao gồm chi phí dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa 
lớn TSCĐ dở dang; giá trị công trình xây dựng và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành 
nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt, giá trị bất 
động sản đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang. 

Căn cứ vào số dư đầu kỳ và cuối kỳ TK 241 - Chi phí XDCB dở dang để ghi 
số liệu. 

10.2. Tổng cộng nguồn vốn 

Tổng cộng nguồn vốn: bao gồm toàn bộ các khoản nợ phải trả và nguồn vốn 
thuộc sở hữu của chủ DN. 

A. Nợ phải trả: là tổng các khoản nợ phát sinh mà DN phải trả tại thời điểm 

đầu năm và cuối năm, gồm nợ ngắn hạn (vay và nợ ngắn hạn, phải trả cho người bán, 

người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, phải trả người lao 

động, chi phí phải trả, phải trả nội bộ, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng, các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác, dự phòng phải trả ngắn hạn) và nợ 

dài hạn (phải trả dài hạn người bán, phải trả dài hạn nội bộ, phải trả dài hạn khác, vay 

và nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, dự phòng trợ cấp mất việc làm, dự 

phòng phải trả dài hạn). 

B. Vốn chủ sở hữu: là toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ DN, của các 

thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần, kinh phí 

quản lý do các đơn vị trực thuộc nộp lên,... Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn chủ sở hữu 

(vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu, cổ phiếu 

quỹ, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, quỹ đầu tư phát triển, 

quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân 
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phối, nguồn vốn đầu tư XDCB) và nguồn kinh phí và các quỹ (quỹ khen thưởng, phúc 

lợi, nguồn kinh phí, nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ). 

Chú ý: 

- Tổng cộng tài sản = Tổng cộng nguồn vốn 

- Những DN mới đi vào hoạt động SXKD trong năm (sau thời điểm 
01/01/2016) thì cột đầu năm ghi dấu (x). 

Căn cứ để ghi số liệu: Bảng cân đối kế toán năm 2016. 

Câu 11. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 

11.1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là tổng giá trị các lợi ích 
kinh tế doanh nghiệp thu được trong năm 2016, phát sinh từ các hoạt động tiêu thụ 
hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, 
được khách hàng chấp nhận thanh toán. 

11.2. Các khoản giảm trừ doanh thu: là các khoản được ghi giảm trừ vào 

doanh thu, gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 

lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế 

GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu được xác 

định trong năm 2016. Trong đó, ghi riêng khoản giảm trừ từ thuế tiêu thụ đặc biệt, 

thuế xuất khẩu và thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương 

pháp trực tiếp. 

11.3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: là tổng doanh thu bán 

hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trừ (-) các khoản giảm 

trừ (mã 05 = mã 01- mã 03). 

Doanh thu thuần chia theo ngành hoạt động: Ghi đầy đủ tên của các ngành 

SXKD chính và các ngành SXKD khác có hạch toán riêng như đã ghi ở mục 6 (6.1 và 

6.2). Trường hợp có ngành thực tế hoạt động được ghi ở mục 6.2 nhưng không hạch 

toán riêng được thì quy ước tính vào ngành SXKD chính. Tổng số doanh thu thuần của 

ngành SXKD chính và các ngành SXKD khác có hạch toán riêng bằng tổng số doanh 

thu thuần toàn doanh nghiệp. 

Lưu ý: Những doanh nghiệp thuộc ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, công 

nghiệp, xây dựng nếu có hàng hoá mua vào rồi bán ra không qua chế biến gì thêm 

trong doanh nghiệp thì doanh thu ghi vào ngành thương nghiệp. 
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11.4. Giá vốn hàng bán: là tổng giá vốn của hàng hóa, bất động sản đầu tư, giá 

thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn 

thành đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn. 

11.5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: doanh thu thuần về bán 

hàng hoá, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trừ (-) trị giá vốn hàng 

bán (mã 07 = mã 05 - mã 06) 

11.6. Doanh thu hoạt động tài chính: nếu doanh nghiệp có hạch toán riêng 

doanh thu của các hoạt động tài chính thì ghi vào mục này (nếu không có thì bỏ trống). 

Lưu ý: những DN có hoạt động chính là tài chính, tín dụng thì doanh thu không 

ghi vào mục này mà phải ghi vào mục 1 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 

11.7. Chi phí tài chính: là tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, 

chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh... phát sinh trong năm 2016 của 

doanh nghiệp. 

11.9. Chi phí quản lý doanh nghiệp: là tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát 

sinh trong năm 2016 của doanh nghiệp như chi về lương nhân viên bộ phận quản lý, 

chi phí vật liệu văn phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài... 

11.10. Chi phí bán hàng: là tổng chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán 

hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ phát sinh trong năm 2016 của doanh nghiệp 

như chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, chi phí hội nghị khách hàng, quảng cáo 

sản phẩm... 

11.11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD: phản ánh kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp và bằng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng 

(+) Doanh thu hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo (mã 16 = mã 07 + mã 12 - mã 13 - 

mã 14). 

11.12. Thu nhập khác: là các khoản thu nhập khác trong năm 2016 của doanh 

nghiệp bao gồm các khoản thu từ các hoạt động xảy ra không thường xuyên như: Thu 

về thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Thu tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng; Thu 

tiền bảo hiểm được bồi thường; Thu các khoản nợ phải thu đã xoá sổ tính vào chi phí 

kỳ trước; Khoản nợ phải trả nay mất chủ được ghi tăng thu nhập; Thu các khoản thuế 

được giảm, được hoàn lại và các khoản thu khác. 
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11.13. Chi phí khác: là tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong năm 2016 
của doanh nghiệp bao gồm các khoản chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ; tiền phạt do 
vi phạm hợp đồng kinh tế; chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi 
góp vốn liên doanh... 

11.14. Lợi nhuận khác: được tính bằng thu nhập khác trừ (-) chi phí khác (mã 

19 = mã 17 - mã 18) 

11.15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: là số lợi nhuận thực hiện trong năm 

2016 của doanh nghiệp trước khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh 

và hoạt động khác phát sinh trong năm 2016. Chỉ tiêu này được tính bằng lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh doanh cộng (+) với lợi nhuận khác (mã 20 = mã 16 + mã 19). 

11.16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: Bao gồm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong 

năm 2016 của doanh nghiệp. 

Thuế thu nhập Doanh nghiệp hiện hành: Là số thuế TNDN phải nộp (hoặc thu 

hồi được) tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN của năm hiện hành. 

Công thức xác định thuế TNDN hiện hành: 

Thuế TNDN 
hiện hành 

= 
Thu nhập chịu thuế  
trong năm hiện hành 

x 
Thuế suất thuế TNDN 

theo quy định hiện hành 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Là thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương lai tính 
trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế TNDN trong năm hiện hành. Công thức 
xác định thuế TNDN hoãn lại phải trả: 

Thuế thu nhập  
hoãn lại phải trả 

= 
Tổng chênh lệch tạm thời 

chịu thuế trong năm 
x 

Thuế suất thuế TNDN 
theo quy định hiện hành 

- Chênh lệch tạm thời chịu thuế trong năm: Là các khoản chênh lệch tạm thời 

làm phát sinh thu nhập chịu thuế khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong tương 

lai khi mà giá trị ghi sổ của các khoản mục Tài sản hoặc nợ phải trả liên quan được thu 

hồi hay được thanh toán. 

- Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh 

lệch tạm thời chịu thuế trừ khi thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận 

ban đầu của một Tài sản hay Nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không 

ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế TNDN (hoặc lỗ tính thuế) 

tại thời điểm phát sinh giao dịch. 
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Căn cứ ghi số liệu: 

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp: Cộng phát sinh bên CÓ của 

TK 3334-Thuế thu nhập doanh nghiệp 

+ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Số dư bên CÓ của TK 347-Thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả. 

11.17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: Tổng số lợi nhuận thuần 

(hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp). Chỉ tiêu này được tính bằng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trừ (-) 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (mã 23 = mã 20 - mã 21). 

Câu 12: Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước 

năm 2016 

Lưu ý: thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 

không bao gồm thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân (do được ủy quyền quyết toán), 

các khoản trợ cấp và trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp (được phản ánh trên 

TK 333). 

Thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 bao gồm: 

- Thuế giá trị gia tăng; 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt; 

- Thuế xuất, nhập khẩu; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Thuế tài nguyên; 

- Thuế nhà đất, tiền thuê đất; 

- Thuế bảo vệ môi trường; 

- Phí, lệ phí; 

- Thuế và các khoản phải nộp khác. 

* Cột 1 (Số phát sinh phải nộp trong năm): Là số thuế phí, lệ phí và các khoản 

phải nộp ngân sách Nhà nước phát sinh phải nộp ngân sách trong năm 2016 không bao 

gồm năm trước chuyển sang. 
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* Cột 2 (Số đã nộp trong năm): Là số thực tế đã nộp vào ngân sách nhà nước, 
bao gồm: Các chứng từ chi phản ánh số nộp cho năm trước chuyển sang và số nộp cho 
phát sinh trong năm 2016 từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016. 

* Số phát sinh phải nộp trong năm và số đã nộp trong năm được ghi riêng các 
loại thuế sau: Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa (gồm: Thuế giá trị gia tăng hàng 
bán nội địa theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp khấu trừ); thuế giá trị gia 
tăng hàng nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu. 

Cách ghi số liệu: doanh nghiệp có thể tham chiếu tài khoản 333-Thuế và các 

khoản phải nộp Nhà nước để lấy số liệu ghi vào mục này.  

- Số phải nộp căn cứ vào dòng cộng phát sinh bên CÓ TK 333 (3332; 3333; 

3334; 3336; 3337; 3338; 3339) theo đúng phạm vi nội dung yêu cầu. 

- Số đã nộp căn cứ vào dòng cộng phát sinh bên NỢ TK 333 (3332; 3333; 

3334; 3336; 3337; 3338; 3339) theo đúng phạm vi nội dung yêu cầu hoặc các chứng từ 

chi nộp thuế, phí, lệ phí... 

- Đối với Thuế giá trị gia tăng hàng bán nội địa: số phải nộp trong năm 2016 là tổng 

số thuế giá trị gia tăng phải nộp ở các kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (tháng hoặc quý). 

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp ở mỗi kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (tháng 

hoặc quý) là số sau khi đã đối trừ giữa thuế giá trị gia tăng phải nộp và thuế giá trị gia 

tăng được khấu trừ, kết quả mang giá trị dương (>0); nếu kết quả là số âm (<0) có nghĩa 

là doanh nghiệp không phải nộp thuế giá trị gia tăng vào ngân sách Nhà nước mà tiếp 

tục được khấu trừ ở kỳ tiếp theo (số phải nộp trong trường hợp này = 0). 

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu được tính như sau:  

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = ( Giá tính thuế + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB 

(nếu có)) x % thuế suất thuế GTGT 

Trong đó: 

* Giá tính thuế là giá CIF: là giá mua (bao gồm cả chi phí vận tải và bảo 

hiểm (nếu có)) 

* Giá tính thuế là giá FOB: là giá FOB + chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm 

(nếu có)  

Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ: không ghi 

thông tin vào mục Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
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Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp không được khấu trừ: ghi 
thông tin vào mục Thuế GTGT hàng nhập khẩu căn cứ vào dòng cộng phát sinh Có TK 
3331 - Thuế GTGT phải nộp (33312). Số đã nộp căn cứ vào chứng từ nộp thuế hoặc 
tổng số phát sinh bên NỢ của TK 3331 (33312) đối ứng với các tài khoản 111,112,... 

Trường hợp nhập khẩu ủy thác sẽ áp dụng tại bên giao ủy thác (hạch toán và ghi 
tương tự như trên). Bên nhận ủy thác không phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu 
phải nộp vào DN mình mà sẽ hạch toán vào các TK phản ánh thu/chi hộ. Do vậy không 
ghi số liệu vào mục Thuế GTGT hàng nhập khẩu trong phiếu điều tra. 

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp ủy thác cũng tương tự như đối 
với Thuế GTGT hàng nhập khẩu.  

Lưu ý: tổng số thuế phải nộp là tổng số thuế phát sinh phải nộp trừ đi (-) số thuế 
được hoàn/giảm. 

Câu 13. Thực hiện góp vốn điều lệ chia theo nước và vùng lãnh thổ (áp dụng 

cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) 

Cột A: Tổng số: là tổng số vốn do các thành viên, các bên tham gia, các cổ 

đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định, được ghi vào Điều lệ công 

ty, để triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc... sản xuất kinh doanh. Vốn điều 

lệ gồm tiền mặt và các giá trị nguồn tài nguyên, giá trị quyền sử dụng đất, thiết bị máy 

móc, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi 

trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty được biểu hiện 

dưới dạng tiền mặt. Tổng vốn điều lệ bằng vốn điều lệ của các bên Việt Nam và các 

bên nước ngoài đóng góp. 

Bên Việt Nam: là các đối tác của Việt Nam tham gia liên doanh góp vốn, gồm: 

Doanh nghiệp nhà nước, DN ngoài nhà nước, tổ chức khác như: Các viện nghiên cứu, 

các trung tâm, trường... 

Bên nước ngoài: là các đối tác thuộc nước ngoài tham gia góp vốn. Ghi cụ thể 

tên tất cả các nước/vùng lãnh thổ. 

Cột B: Mã số: căn cứ tên các nước tham gia góp vốn do DN liệt kê, cán bộ Cục 

Thống kê tỉnh, TP ghi mã nước phù hợp với danh mục quy định. 

Cột 1: Vốn điều lệ đến 31/12/2016: là số vốn do các thành viên liên doanh, cổ 

đông góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào Điều lệ 

công ty, doanh nghiệp tính đến thời điểm 31/12/2016 bao gồm vốn điều lệ bổ sung. 
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Cột 2: Thực hiện góp vốn điều lệ trong năm 2016: là số vốn do các thành viên 

liên doanh, cổ đông thực tế đã góp cho công ty, doanh nghiệp từ 01/01/2016 đến 

31/12/2016. 

Cột 3: Góp vốn điều lệ lũy kế đến 31/12/2016: là số vốn thực tế các bên tham 

gia đã đóng góp để triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc... sản xuất kinh 

doanh từ khi thành lập công ty, doanh nghiệp cộng dồn đến thời điểm 31/12/2016 

(gồm vốn góp của các bên khi thành lập doanh nghiệp cộng với vốn góp bổ sung, 

nếu có). 

Câu 14. Tiêu dùng năng lượng cho sản xuất, kinh doanh năm 2016 

Tồn kho đầu kỳ và tồn kho cuối kỳ: là lượng năng lượng hiện có tại doanh 

nghiệp ở thời điểm 01/01/2016 và 31/12/2016. 

Khối lượng mua vào: là lượng năng lượng doanh nghiệp mua ngoài phục vụ 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Khối lượng tự sản xuất: là lượng năng lượng doanh nghiệp tự sản xuất ra trong 

quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm của doanh nghiệp. 

Nếu doanh nghiệp tự sản xuất ra năng lượng và tiêu dùng hết cho quá trình sản 

xuất kinh doanh, không bán ra ngoài doanh nghiệp thì ghi thông tin đồng thời vào mục 

khối lượng tự sản xuất và khối lượng tiêu dùng cho sản xuất kinh doanh. 

Năng lượng tiêu dùng cho sản xuất, kinh doanh: là năng lượng được sử dụng 

cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm cả năng lượng sử dụng 

cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp. 

Năng lượng tiêu dùng cho vận tải: là năng lượng sử dụng cho vận chuyển 

hàng hoá trên đường, không tính năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trong 

nội bộ doanh nghiệp (được tính vào năng lượng tiêu dùng cho sản xuất sản phẩm). 

Ghi chú: Nếu doanh nghiệp có đội xe chuyên dùng để vận tải (1 hoặc nhiều xe) 

thì toàn bộ lượng năng lượng tiêu dùng cho đội xe này sẽ được ghi vào mục tiêu dùng 

năng lượng cho vận tải. Nếu đội xe vừa phục vụ cho vận tải trong nội bộ doanh nghiệp 

và vừa vận chuyển hàng hoá trên đường thì cũng quy ước đưa vào năng lượng cho vận 

tải. Năng lượng được tiêu dùng cho sản xuất chỉ bao gồm những phương tiện vận tải 

chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp và không vận 

chuyển hàng hoá ra ngoài doanh nghiệp. 
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Tiêu dùng phi năng lượng: là năng lượng sử dụng phục vụ cho sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp nhưng không phải với mục đích là năng lượng, ví dụ như 
doanh nghiệp sử dụng xăng cho vệ sinh máy móc, dầu dùng để bôi trơn... 

Khối lượng bán ra: là lượng năng lượng doanh nghiệp bán cho đơn vị khác 
ngoài phạm vi doanh nghiệp. 

Giá trị năng lượng mua vào: là tổng số tiền doanh nghiệp bỏ ra để mua các 
loại năng lượng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cân đối năng lượng chung: 

Khối lượng 
tồn kho 
cuối kỳ 

= 
Khối lượng 

tồn kho  
đầu kỳ 

+ 
Khối 
lượng 

mua vào
+

Khối 
lượng tự 
sản xuất 

-
Khối lượng 
tiêu dùng 

- 
Khối 
lượng 
bán ra 

Điện: chỉ tính phần điện thương phẩm (điện thực tế được cung cấp cho tiêu 

dùng của doanh nghiệp theo chỉ số trên đồng hồ đo điện). 

Than antracite (Antraxit): là một trong các loại than đá (là loại vật liệu lọc 

được ứng dụng trong trạm xử lý nước sạch với công suất lớn). 

Than Bituminuos: là một loại than tương đối mềm chứa chất giống như tar  

hay bitumen. Loại than này có chất lượng cao hơn than nâu nhưng thấp hơn  

than anthracit. 

Than Coke: là sản phẩm tạo thành từ than mỡ, là loại than chứa ít lưu huỳnh và 

ít tro nhiều chất bốc nhờ quy trình luyện than mỡ thành than cốc ở điều kiện yếm khí 

trên 1000°С. 

Than đá: là một loại nhiên liệu hóa thạch được hình thành ở các hệ sinh thái 

đầm lầy nơi xác thực vật được nước và bùn lưu giữ không bị ôxi hóa và phân hủy bởi 

sinh vật (biodegradation) và cả ở những cánh rừng bị cháy được vùi lấp. 

Than bùn: được hình thành do sự tích tụ và phân huỷ không hoàn toàn tàn dư 

thực vật trong điều kiện yếm khí xảy ra liên tục. 

Xăng ôtô, xe máy: bao gồm cả xăng có pha chì và xăng không pha chì, loại cao 

cấp hoặc loại thông dụng, không bao gồm xăng máy bay. 

Xăng máy bay: là nhiên liệu có chỉ số ốctan cao, được sử dụng cho các máy bay. 

Dầu hoả: là loại dầu sử dụng để thắp sáng và dùng cho các động cơ đốt cháy 

nhiên liệu bằng tia lửa điện, các loại xe tải nông nghiệp hay các động cơ hoạt động tĩnh. 
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Các tên gọi khác cho loại sản phẩm này là dầu cháy, dầu bốc hơi, dầu năng lượng và dầu 

thắp sáng. 

Dầu diesel (DO): là loại dầu nặng được sử dụng cho các động cơ đốt trong trong 

các động cơ diezel, cũng như làm nhiên liệu cho các hệ thống sản xuất hơi nóng 

hay các lò nung.  

Dầu nặng: là loại dầu thô rất nhớt và khó lưu chuyển. 

LPG: là chất hydrocacbon tồn tại ở dạng khí dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất bình 

thường nhưng được hoá lỏng bằng cách nén hoặc làm lạnh để dễ dàng bảo quản trong kho, 

xách tay hay vận chuyển. LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các mỏ dầu hoặc mỏ khí dầu và 

cũng có thể sản xuất ở các nhà máy lọc dầu trong quá trình chưng cất dầu thô.  

Khí thiên nhiên: là một loại khí không màu sắc, chủ yếu là chất mêtan, bao 

gồm khí khô, khí ướt. 

Khí thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành 

chế biến hoá chất như: được đốt trong các bếp ga, lò ga để nấu nướng, sấy khô, lò 

gạch, gốm và lò cao sản xuất xi măng. Khí thiên nhiên còn được sử dụng để đốt các lò 

đốt các tua-bin nhiệt điện để phát điện cũng như các lò nấu thuỷ tinh, lò luyện kim loại 

và chế biến thực phẩm. 

Khí thiên nhiên được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành hoá dầu để 

tạo ra các chất hoá dầu. Các chất hoá dầu này được sử dụng làm sản phẩm cơ sở cho 

việc sản xuất phân đạm, bột giặt, dược phẩm, chất dẻo và nhiều loại hàng hoá khác. 

Câu 15. Thực hiện đầu tư phát triển năm 2016 

Khái niệm vốn đầu tư của doanh nghiệp 

Vốn đầu tư của doanh nghiệp là số vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp mà thực tế doanh nghiệp chi ra để thực hiện mục đích đầu tư cho xây 

dựng cơ bản (xây dựng trụ sở làm việc, xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho tàng,..); 

mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp tài 

sản cố định; bổ sung thêm vốn lưu động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp; đầu tư 

cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

nhằm tăng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sau một chu kỳ hoạt động, hoặc sau một thời 

gian nhất định sẽ thu về một giá trị kinh tế lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu. 
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Trong cuộc điều tra này, vốn đầu tư của doanh nghiệp quy định gồm các yếu 

tố sau:  

- Vốn đầu tư chi ra với mục đích tăng thêm tài sản cố định của doanh nghiệp 

thông qua hoạt động xây dựng cơ bản, thông qua mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản 

cố định (nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn, thiết 

bị dụng cụ quản lý, tài sản cố định khác). 

- Vốn đầu tư thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp bỏ ra để bổ sung thêm 

vào vốn lưu động, khoản vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động này là khoản vốn đầu tư 

thực tế đã được biểu hiện bằng hình thái vật chất tức là khoản chênh lệch cuối kỳ trừ 

đầu kỳ giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp (không tính các nguồn vốn vay, vốn 

chiếm dụng, vốn huy động khác bổ sung vào vốn lưu động). 

- Vốn đầu tư cho hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

Lưu ý: đối với doanh nghiệp, vốn đầu tư trong năm bao gồm cả các khoản đầu 

tư mang tính chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu giữa các cá nhân, các 

đơn vị, các tổ chức trong nội bộ nền kinh tế. Cụ thể là vốn đầu tư trong năm của doanh 

nghiệp được tính cả tiền mua quyền sử dụng đất, tiền mua các thiết bị, nhà cửa, kho 

tàng đã qua sử dụng của đơn vị, cá nhân trong nước trong kỳ báo cáo. 

Thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp năm 2016 

Thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp được chia theo các phân tổ sau: (1) theo 

nguồn vốn đầu tư; (2) theo khoản mục đầu tư; (3) theo mục đích đầu tư; (4) theo tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương.  

A. Chia theo nguồn vốn đầu tư: bao gồm ngân sách nhà nước, trái phiếu 

Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển, vốn vay, vốn tự có và vốn khác. 

1. Vốn ngân sách nhà nước: là vốn đầu tư do ngân sách nhà nước (gồm: Ngân 

sách nhà nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp cho doanh nghiệp để 

đầu tư theo quy định của pháp luật.  

2. Trái phiếu Chính phủ: 

- Trái phiếu Chính phủ: là trái phiếu do Chính phủ phát hành (hay các công cụ 
nợ nói chung) nhằm mục đích bù đắp thâm hụt ngân sách, tài trợ cho các công trình 
công ích hoặc làm công cụ điều tiết tiền tệ.  
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- Vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ trong doanh nghiệp là vốn đầu tư từ trái 
phiếu chính phủ cấp cho doanh nghiệp để đầu tư theo quy định của pháp luật. 

3. Tín dụng đầu tư phát triển: Gồm vốn trong nước và vốn nước ngoài 

- Vốn trong nước gồm: 

+ Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh: là vốn mà doanh nghiệp vay tại các tổ 
chức tín dụng được các cơ quan Nhà nước (Bộ Tài chính...) hoặc định chế tài chính 
được chỉ định (do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ) bảo lãnh.  

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước: là vốn mà doanh nghiệp có thể 
được vay hưởng lãi suất ưu đãi hoặc không có lãi suất để đầu tư trong những ngành, 
lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn cần khuyến 
khích đầu tư, đảm bảo hoàn trả được vốn vay. 

- Vốn nước ngoài (ODA): là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là 
ODA): là nguồn vốn được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Nhà nước 
hoặc Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhà tài trợ là Chính 
phủ nước ngoài, các tổ chức tài trợ song phương và các tổ chức liên quốc gia hoặc liên 
Chính phủ. ODA gồm có: Cho vay không hoàn lại, vay ưu đãi và hỗn hợp. 

+ ODA cho vay không hoàn lại: là hình thức cung cấp ODA không phải hoàn 
trả lại cho nhà tài trợ. 

+ ODA vay ưu đãi (hay còn gọi là tín dụng ưu đãi): là khoản vay với các điều 
kiện ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn và thời gian trả nợ, bảo đảm “yếu tố không 
hoàn lại” (còn gọi là “thành tố hỗ trợ”) đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng 
buộc và 25% đối với các khoản vay không ràng buộc. 

+ ODA vay hỗn hợp: là các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay 
ưu đãi được cung cấp đồng thời với các khoản tín dụng thương mại, nhưng tính chung 
lại có “yếu tố không hoàn lại” đạt ít nhất 35% đối với các khoản vay có ràng buộc và 
25% đối với các khoản vay không ràng buộc. 

ODA trong nguồn tín dụng đầu tư phát triển là khoản phải hoàn lại theo các 
điều kiện ưu đãi nêu trên.  

Nếu doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ODA để đầu tư thì sẽ tính là vốn 

đầu tư của doanh nghiệp từ nguồn vốn này. 

4. Vốn vay: là số tiền đầu tư mà doanh nghiệp đi vay từ các tổ chức tín dụng 

trong nước (không bao gồm các tổ chức tín dụng đầu tư của Nhà nước), vay các ngân 
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hàng nước ngoài, vay các tổ chức quốc tế, vay các tổ chức và cá nhân dân cư khác ở 

trong nước và ở nước ngoài, vay của công ty mẹ hoặc công ty anh (em) để thực hiện 

vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

Lưu ý: 

 - Nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước để đầu tư 

thì vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp này sẽ tính vào nguồn vốn vay các tổ 

chức, cá nhân khác ở trong nước. 

- Nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra nước ngoài để đầu 

tư thì vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp này sẽ tính vào nguồn vốn vay các 

tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài. 

5. Vốn tự có: là vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của doanh 

nghiệp được hình thành từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các quỹ, 

từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh 

được doanh nghiệp trích ra để thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

6. Vốn huy động từ các nguồn khác: là nguồn vốn đóng góp tự nguyện, cho, 

biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn vốn huy động ngoài 

các nguồn nêu trên được sử dụng để thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp. 

Quy ước: đối với doanh nghiệp xây dựng kinh doanh bất động sản xây nhà ở 

để bán cho dân: Toàn bộ số tiền do người dân nộp cho doanh nghiệp (theo tiến độ thi 

công công trình) sẽ ghi vào mục này. 

B. Chia theo khoản mục đầu tư: bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm 

tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp tài 

sản cố định; vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có; đầu tư cho nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 

1. Xây dựng cơ bản: toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy hoạch xây 

dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; 

các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). 

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: 

- Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp). 

- Vốn mua sắm thiết bị, máy móc (vốn thiết bị). 

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác. 
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a. Vốn xây dựng và lắp đặt bao gồm: 

+ Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu 

được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư). 

+ Chi san lấp mặt bằng xây dựng. 

+ Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi 

công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 

(nếu có). 

+ Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi 

phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng 

xây dựng), các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, 

lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình...  

+ Chi lắp đặt thiết bị gồm: lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây 

dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây 

dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ thống 

lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo 

động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu 

thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu 

sáng, hệ thống tín hiệu... 

+ Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: Các hoạt động khác nhau có liên quan 

đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, 

lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất... kể cả 

việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên. 

- Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ 

định thầu nếu có). 

b. Vốn mua sắm thiết bị, máy móc bao gồm: toàn bộ chi phí để mua sắm thiết 

bị, máy móc dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm... (kể cả 

thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt) như: 

+ Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, 

gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của 

công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường 

ống, đường dây trực thuộc máy móc. 
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+ Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài,...) dụng cụ đo 

lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, 

máy in...). 

+ Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu 

container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo 

quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc 

khi đưa vào lắp. 

+ Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình. 

c. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là: 

- Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

+ Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi. 

+ Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có). 

+ Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư. 

+ Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư. 

- Vốn khác ở giai đoạn thực hiện đầu tư: 

+ Chi khởi công công trình (nếu có). 

+ Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai hoa màu, di 

chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác 

tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái 

định cư và phục hồi). 

+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất. 

+ Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu 

có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu, 

mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác,... 

+ Chi cho hoạt động của ban quản lý dự án. 

+ Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công 

trình (nếu có). 

+ Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có). 
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+ Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý. 

+ Chi bảo hiểm công trình. 

+ Lệ phí địa chính. 

+ Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự 
toán công trình. 

- Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng: 

+ Chi thực hiện việc quy đổi vốn; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
công trình. 

+ Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ 
giá trị thu hồi)... 

+ Chi thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao 
công trình. 

+ Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có). 

+ Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có). 

+ Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và 
có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được)... 

Cách khai thác thông tin giá trị đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp: 

(1) Trường hợp 1: trong năm doanh nghiệp có thực hiện việc xây dựng cơ bản 
(xây nhà xưởng, xây trụ sở làm việc...) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Cách khai thác thông tin như sau: 

Cách 1: giá trị đầu tư XDCB trong năm được lấy từ số phát sinh bên Nợ của tài 
khoản 241 (Xây dựng cơ bản dở dang) trong bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp. 

 Cách 2: giá trị đầu tư XDCB trong năm được lấy từ số tăng trong năm trong 
Thuyết minh Xây dựng cơ bản. 

Cách 3: nếu không khai thác được theo Cách 1 hoặc Cách 2 thì Giá trị XDCB 
trong năm theo công thức: 

Giá trị đầu tư XDCB trong năm = Chi phí XDCB dở dang cuối kỳ - Chi phí 
XDCB dở dang đầu kỳ + XDCB dở dang hoàn thành trong năm 

++ Chi phí XDCB dở dang đầu kỳ và cuối kỳ: lấy từ chỉ tiêu 230 trong Bảng 

cân đối kế toán của doanh nghiệp. 
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++ Giá trị XDCB dở dang hoàn thành trong năm: lấy từ dòng XDCB dở dang 
hoàn thành trong năm trong bảng “Tổng hợp tăng giảm tài sản cố định” của Thuyết 
minh báo cáo tài chính. 

(2) Trường hợp 2: trong năm doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là 
nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất và đưa vào sử dụng ngay cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh (không qua XDCB) như mua nhà dùng để làm việc 
hoặc mua nhà xưởng dùng để sản xuất thì sẽ ghi vào khoản a “Vốn xây dựng và lắp 
đặt” của mục 2.1 “Xây dựng cơ bản”. Cách khai thác thông tin như sau: 

- Giá trị tài sản cố định gắn liền với đất được lấy từ mục mua trong năm và 
tăng khác (tăng do góp vốn) của cột Nhà cửa, vật kiến trúc trong bảng “Tình hình 
tăng, giảm tài sản cố định hữu hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.  

- Giá trị Quyền sử dụng đất được lấy từ mục mua trong năm và tăng khác 
(tăng do góp vốn) của cột Quyền sử dụng đất trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài 
sản cố định vô hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.  

2. Mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho sản xuất không qua xây dựng 
cơ bản: là toàn bộ vốn đầu tư mua TSCĐ bổ sung thêm trong kỳ và không liên quan 
đến hoạt động xây dựng cơ bản (thường là 1 năm). Bao gồm: 

- Tài sản cố định hữu hình: máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; 
thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; TSCĐ hữu 
hình khác... 

- Tài sản cố định vô hình: quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng chế; nhãn 
hiệu hàng hóa; phần mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; TSCĐ 
vô hình khác... 

- Tài sản cố định thuê tài chính: máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, truyền 
dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; TSCĐ 
hữu hình khác, tài sản cố định vô hình... Tài sản cố định thuê tài chính phải đảm bảo 
các điều kiện sau: 

+ Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản mà doanh nghiệp thuê của 
công ty cho thuê tài chính.  

+ Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê 
hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. 

+ Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất 
phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng. 
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Cách khai thác giá trị đầu tư Mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho sản 

xuất không qua XDCB (qua Thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp): 

- Đối với tài sản cố định hữu hình và vô hình: lấy giá trị tổng số từ dòng mua 

trong năm và tăng khác trừ đi giá trị mua trong năm và tăng khác của nhà cửa 

vật kiến trúc và quyền sử dụng đất trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài sản cố định 

hữu hình và vô hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.  

- Đối với tài sản cố định thuê tài chính: lấy giá trị tổng số từ dòng thuê tài 

chính trong năm, mua lại tài sản cố định thuê tài chính và tăng khác trong bảng 

“Tình hình tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính” của Thuyết minh Báo cáo tài chính. 

3. Sửa chữa, nâng cấp TSCĐ: là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ cho 

công việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng TSCĐ của doanh nghiệp (gồm chi phí phải 

thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần doanh nghiệp tự làm)... 

4. Vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có: bao gồm vốn đầu tư bổ sung nhằm 

làm tăng vốn vật tư hàng hóa (chính là phần tăng hàng tồn kho) của doanh nghiệp. 

Phần đầu tư bổ sung vốn lưu động này được tính bằng phần chênh lệch mang giá trị 

dương giữa hàng tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ. 

  Công thức tính:  

Thay đổi vốn lưu 
động trong kỳ 

=
Trị giá hàng tồn 

kho cuối kỳ 
-

Trị giá hàng 
tồn kho đầu kỳ 

Có 2 cách tính thay đổi vốn lưu động trong kỳ: 

+ Cách 1: Sử dụng chỉ tiêu Hàng tồn kho (mã 140) trong bảng cân đối kế toán. 

+ Cách 2: Sử dụng tài khoản 151,152,153,154,155,156,157,158,159 trong bảng 
cân đối tài khoản. 

* Vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có của doanh nghiệp chỉ được tính khi 
thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau: 

- Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ của trị giá hàng tồn kho mang giá trị dương. 

- Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ của trị giá hàng tồn kho được sử dụng bằng 

nguồn vốn tự có của doanh nghiệp. 

5. Đầu tư khác: bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư 

cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển 

nguồn nhân lực... của doanh nghiệp trong kỳ.  
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C. Vốn đầu tư chia theo mục đích đầu tư:  

Mục đích đầu tư: vốn đầu tư của doanh nghiệp chi ra nhằm mục đích nâng cao 

năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

ngành nào thì tính mục đích đầu tư cho ngành đó (theo mã ngành cấp 2, VSIC 2007).  

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành (một ngành 

chính và nhiều ngành khác): vốn đầu tư của doanh nghiệp cho ngành nào thì tính cho 

ngành đó.  

Ví dụ: Doanh nghiệp A hoạt động 2 ngành: ngành chính là xây dựng, ngành 

khác là vận tải hàng hóa. Trong năm tài chính, doanh nghiệp có mua một máy trộn bê 

tông để tăng năng lực sản xuất của doanh nghiệp phục vụ việc đi thi công các công 

trình do doanh nghiệp nhận thầu trị giá 3 tỷ, một xe chở hàng phục vụ mục đích kinh 

doanh vận tải hàng hóa trị giá 2 tỷ. Như vậy, khi tính vốn đầu tư của doanh nghiệp 

chia theo mục đích đầu tư sẽ xác định như sau: 

(1): Vốn đầu tư cho mục đích sản xuất ngành xây dựng (ngành 41, 42, 43): 3 tỷ 

(2): Vốn đầu tư cho mục đích ngành dịch vụ vận tải (ngành 49): 2 tỷ. 

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp có ngành hoạt động là ngành xây dựng thì vốn 

đầu tư của doanh nghiệp không được ghi giá trị của công trình doanh nghiệp nhận thi 

công xây dựng vì công trình đó không phải là công trình làm tăng năng lực của doanh 

nghiệp mà đó chỉ là sản phẩm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

D. Vốn đầu tư chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: là vốn đầu 

tư của doanh nghiệp để tăng năng lực của doanh nghiệp được thực hiện trên địa điểm 

đứng chân của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đứng chân tại tỉnh/thành phố nào thì vốn 

đầu tư được tính cho tỉnh/thành phố đó. 

Câu 16. Công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 2016 

Ghi các công trình/hạng mục công trình xây dựng hoàn thành trong năm 2016 

(trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất,...) được tính là tài sản cố định của doanh nghiệp, 

bất kể công trình/hạng mục công trình được thực hiện từ những năm trước hoặc trong 

năm 2016.  

Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ 

các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã 

được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đi vào sử dụng.  
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Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao 

cho bên sử dụng (doanh nghiệp là bên sử dụng vì công trình là tài sản cố định của 

doanh nghiệp), hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công 

tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 

Trường hợp công trình đã hoàn thành, bàn giao cho bên sử dụng những hạng mục, 

phần việc chính nhưng vẫn còn một số khối lượng công việc phụ phải tiếp tục hoàn tất 

thì vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. 

Cột A: Số thứ tự: ghi lần lượt thứ tự các công trình, hạng mục công trình xây 

dựng đã thực hiện hoàn thành trong năm 2016 theo danh mục năng lực mới tăng của 

các dự án/công trình quy định cho cuộc điều tra này. Nếu công trình, hạng mục công 

trình không có trong danh mục quy định thì không ghi. 

Cột B: Tên công trình: ghi rõ tên công trình, hạng mục công trình xây dựng, sau 

đó ghi tên viết tắt (nếu có). 

Cột C: Mã công trình: cơ quan Thống kê ghi mã số tương ứng với từng công 

trình, hạng mục công trình đã ghi ở cột B theo danh mục quy định. 

Cột 1, 2: Địa điểm xây dựng (tên tỉnh/thành phố, mã tỉnh/thành phố): ghi tên 

tỉnh/thành phố nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình. Điều tra viên ghi mã 

tỉnh/thành phố theo danh mục hành chính Việt Nam được quy định trong cuộc điều tra. 

Cột 3: Năm khởi công: ghi năm khởi công thực tế của công trình hoặc hạng 

mục công trình bàn giao. 

Cột 4, 5: Năng lực mới tăng: là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính 

theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng 

theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. 

Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của công trình, 

hạng mục công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới 

tạo ra (không được tính năng lực của công trình, hạng mục công trình cũ). 

Cột 6: Tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình: ghi tổng số vốn đầu tư đã 

hoặc sẽ được quyết toán cho công trình, hạng mục công trình xây dựng khi làm thủ tục 

nghiệm thu bàn giao. 

Cột 7: Giá trị tài sản cố định mới tăng của công trình hoàn thành: ghi giá trị 

công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được bàn giao đưa vào sử dụng. Giá trị 
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công trình, hạng mục công trình gồm toàn bộ chi phí trực tiếp cấu thành nên thực thể 

công trình, gồm chi phí xây lắp và chi phí thiết bị. Giá trị tài sản cố định mới tăng của 

công trình hoàn thành luôn nhỏ hơn hoặc bằng tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình. 

Câu 18. Sử dụng máy tính và internet 

18.1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc: Là số máy vi tính 

(bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) được dùng vào việc 

phục vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp hiện có đến thời điểm 

31/12/2016 (kể cả số máy vi tính đã mua nhưng chưa sử dụng).  

Lưu ý: không tính số lượng máy vi tính là thành phẩm của các doanh nghiệp 

chuyên sản xuất, lắp ráp máy vi tính hoặc số máy vi tính của các doanh nghiệp kinh 

doanh với mục đích bán cho khách hàng. Không tính những máy tính gắn liền trong hệ 

điều hành của thiết bị, dây chuyền sản xuất. 

18.3. Cơ sở có sử dụng Internet hoặc mạng máy tính khác cho công việc: 

Kết nối mạng Internet: là kết nối với mạng máy tính toàn cầu Internet.  

Mạng máy tính khác (mạng LAN, mạng WAN): là hệ thống mạng máy tính cho 

phép các máy tính cá nhân trong nội bộ văn phòng, phòng ban, phân xưởng... của 

doanh nghiệp có thể kết nối với nhau thông qua máy chủ, để cùng chia sẻ và sử dụng 

chung thiết bị, dữ liệu,... 

18.5. Cơ sở có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng: 

WEB SITE: là trang siêu văn bản (HTM) được doanh nghiệp xây dựng để giới 

thiệu, trao đổi và công bố thông tin của doanh nghiệp qua mạng nội bộ (INTRANET) 

hoặc qua mạng toàn cầu (INTERNET). 

Câu 19. Cơ sở trực thuộc doanh nghiệp 

19.1. Danh sách các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp: liệt kê tất cả các cơ sở 

trực thuộc doanh nghiệp không phân biệt loại hình cơ sở hay địa điểm sản xuất kinh 

doanh và ghi thông tin chi tiết của từng cơ sở trực thuộc doanh nghiệp vào các ô 

tương ứng. 

Trụ sở chính là nơi điều hành chung hoạt động của doanh nghiệp. Trụ sở chính 

chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có ít nhất 01 đơn vị cơ sở trực thuộc khác địa điểm 

với trụ sở chính. 
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Nếu trụ sở chính của doanh nghiệp chỉ có bộ máy thực hiện hoạt động quản lý, 

điều hành chung của toàn bộ doanh nghiệp; không tiến hành thực hiện hoạt động sản 

xuất kinh doanh và đóng tại địa điểm khác (riêng biệt hoàn toàn) với toàn bộ các cơ sở 

SXKD trực thuộc còn lại của doanh nghiệp thì những trụ sở chính này sẽ tiến hành 

thực hiện phiếu 1D/TĐTKT-VP. 
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CÁC PHIẾU CƠ SỞ THEO CHUYÊN NGÀNH 

(từ Phiếu 1A.1 đến 1A.10) 

 

Khái niệm: 

Đơn vị cơ sở là một đơn vị thể chế hay một phần của đơn vị thể chế đóng tại 

một địa điểm và tiến hành một loại hoạt động kinh tế. 

Đơn vị cơ sở là kết hợp thuộc tính của đơn vị ngành kinh tế và đơn vị địa bàn. 

Đơn vị cơ sở còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn hay đơn vị hoạt động 

thuần nhất theo địa bàn. 

Cơ sở SXKD trong cuộc điều tra này phải thỏa mãn cả ba điều kiện sau: 

- Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản 

lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế;  

- Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành 

hoạt động, có lao động chuyên nghiệp;  

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán 

kinh doanh. 

Đối tượng thực hiện phiếu chuyên ngành từ 1A.1 đến 1A.10 

+ Doanh nghiệp đơn (là doanh nghiệp không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa 

điểm khác): thực hiện các phiếu chuyên ngành tương ứng với số lượng được liệt kê ở 

Câu 19.2 trong Phiếu 1A. 

+ Doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc: mỗi cơ sở trực thuộc doanh nghiệp có mã số 

thuế 13 số và có hoạt động sản xuất kinh doanh theo số lượng được liệt kê ở Câu 19.2 

trong Phiếu 1A thì thực hiện phiếu chuyên ngành tương ứng. 

Lưu ý: Số lượng phiếu chuyên ngành ít nhất phải tương đương số lượng hoạt 

động SXKD được liệt kê ở Câu 19.2 trong Phiếu 1A 

Ngoài ra, nếu là Hợp tác xã thực hiện Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX; nếu doanh 

nghiệp có thực hiện gia công hàng hóa với nước ngoài thực hiện Phiếu 

1A.2m/TĐTKT-DVGC.  
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1. Mã số thuế: 

- Nếu là doanh nghiệp đơn thì ô mã số thuế đơn vị kê khai trùng với mã số thuế 
ở phiếu 1A/TĐTKT-DN mã 10 số. 

- Nếu là đơn vị cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thì đơn vị kê khai mã số thuế 13 
số trong đó 10 số đầu trùng với mã số thuế ở phiếu 1A/TĐTKT-DN. 

2. Tên doanh nghiệp/cơ sở: ghi đầy đủ (không viết tắt) tên doanh nghiệp/hợp 
tác xã (sau đây viết tắt là doanh nghiệp) hoặc tên cơ sở (nếu là đơn vị trực thuộc) bằng 
chữ in hoa có dấu theo tên trong giấy phép đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc tên khắc 
trên con dấu của doanh nghiệp. 

3. Địa chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh: ghi địa chỉ và mã tỉnh/TP, 
huyện/quận mà doanh nghiệp hoặc cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra 
ở đó. 

4. Ngành sản xuất kinh doanh chính: ghi cụ thể tên ngành SXKD chính của 
doanh nghiệp/cơ sở. Ngành SXKD chính là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị 
sản xuất năm 2016. Nếu không xác định được giá trị sản xuất thì căn cứ vào ngành có 
doanh thu lớn nhất hoặc ngành sử dụng nhiều lao động nhất. 

5. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2016: là tổng số lao động mà doanh 
nghiệp/cơ sở trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương; bao gồm: lao động được trả 
công, trả lương và lao động không được trả công, trả lương (kể cả chủ doanh 
nghiệp tư nhân). 

 
  



257 

 

Phiếu 1A.1/TĐTKT-HTX 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ NĂM 2016 
 

I. Tình hình chung của HTX, liên hiệp HTX 

1. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: ghi đầy đủ (không viết tắt) tên hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi tắt là HTX) bằng chữ in hoa có dấu theo tên trong 
quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc tên khắc trên 
con dấu của HTX. 

2. Số lượng các đơn vị trực thuộc 

- HTX, LH HTX được thành lập công ty/doanh nghiệp trực thuộc theo mô hình 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 
văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh. 

- Nếu HTX, LH HTX có công ty/doanh nghiệp trực thuộc và văn phòng đại 
diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh điều tra viên phỏng vấn và ghi đầy đủ thông tin 
vào các dòng tương ứng. 

3. Hợp tác xã, liên hiệp HTX có cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành 

viên không? 

Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho thành viên là sản 

phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho thành viên, hợp tác xã 

thành viên theo hợp đồng dịch vụ thông qua một hoặc một số hoạt động như: Mua 

chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên, hợp tác xã thành 

viên; bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên ra thị trường; 

mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên để bán ra thị trường; mua 

sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên, hợp tác xã thành viên; chế biến 

sản phẩm của thành viên, hợp tác xã thành viên; cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật phục vụ thành viên, hợp tác xã thành viên; tín dụng cho thành viên, hợp tác xã 

thành viên; tạo việc làm cho thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm; các hoạt động 

khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Nhờ các hoạt động mua chung, bán chung, thành viên được lợi về giá so với đối 

tượng không phải là thành viên. Trên cơ sở đó, điều tra viên xác định lợi ích về giá của 

thành viên so với đối tượng không phải là thành viên là bao nhiêu %? 
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4. Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho 
thành viên 

Điều tra viên lựa chọn các sản phẩm dịch vụ của HTX, LH HTX cung ứng cho 

thành viên bằng cách khoanh tròn vào các phương án. 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào phục vụ 

sản xuất, kinh doanh của thành viên như: Phân bón, giống cây trồng, tưới tiêu, làm đất, 

thuốc thú y, bảo vệ thực vật, xăng, điện, thức ăn gia súc, kỹ thuật canh tác, cung ứng 

phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên... 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của thành 

viên như: Thu mua, chế biến, bán sản phẩm do thành viên sản xuất ra (lúa, ngô, cà 

phê, tiêu, hải sản, sữa, thịt gia súc, gia cầm...). 

- Hợp tác xã tạo việc làm cho thành viên: thành viên của hợp tác xã là lao động 

trong hợp tác xã. 

- Tín dụng cho thành viên: hợp tác xã cung ứng tín dụng cho thành viên, hợp 

tác xã thành viên như: huy động vốn từ thành viên, các tổ chức, cá nhân khác và cho 

thành viên vay. 

- Hợp tác xã cung ứng hoạt động, dịch vụ khác cho thành viên như: dịch vụ vệ 

sinh môi trường, mua chung sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống của thành 

viên v.v... 

5. Trình độ cán bộ chủ chốt của HTX 

Phỏng vấn và ghi trình độ của các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trưởng 

Ban quản trị), Giám đốc (chủ nhiệm HTX), Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng. 

Cột 1: Tuổi: Ghi năm sinh theo năm dương lịch. 

Cột 2: Giới tính: Nam = 1, Nữ = 2. 

Cột 3: Trình độ chuyên môn được đào tạo: ghi theo mã qui định trong phiếu. 

Nếu cán bộ có nhiều bằng chuyên môn kỹ thuật thì ghi theo bằng cấp cao nhất mà cán 

bộ đó đạt được. 

6. Thành viên của HTX 

ĐTV phỏng vấn, ghi số lượng thành viên và lao động của HTX tại thời điểm 

31/12/2016. 
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Tổng số thành viên: ghi tổng số thành viên của HTX bao gồm thành viên là cá 
nhân, thành viên là hộ, thành viên là pháp nhân và thành viên khác (tổ hợp tác, doanh 
nghiệp tư nhân) tại thời điểm 31/12/2016. 

Trong đó: Số lượng thành viên sử dụng dịch vụ của HTX. 

+ Ghi số lượng thành viên là cá nhân: là những công dân Việt Nam hoặc người 
nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân 
sự đầy đủ, có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ của hợp tác xã, có góp vốn, tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập HTX và 
được công nhận là thành viên HTX; 

+ Ghi số lượng thành viên là hộ: là những hộ gia đình có nhu cầu hợp tác với 
các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, có góp vốn, tán 
thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập HTX và cử người có năng lực đại diện cho 
hộ trong HTX. Một hộ gia đình khi tham gia HTX được tính là một thành viên. 

+ Ghi số lượng thành viên là pháp nhân: là những đơn vị, tổ chức được pháp 

luật công nhận có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ của hợp tác xã, có góp vốn, tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập 

HTX và cử người đại diện trong HTX được HTX công nhận đơn vị tổ chức này như 

một thành viên. 

+ Ghi số lượng thành viên khác: là những doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu hợp 

tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, có góp 

vốn, tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập HTX và được HTX công nhận 

đơn vị tổ chức này như một thành viên. 

7. Thành viên của liên hiệp HTX 

Tổng số thành viên, gồm có: 

- Thành viên là HTX: là những HTX có nhu cầu hợp tác với các HTX thành 

viên, có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã, có góp vốn, tán 

thành Điều lệ LH HTX, tự nguyện xin gia nhập LH HTX và được công nhận là thành 

viên LH HTX. 

- Thành viên là pháp nhân: là những đơn vị, tổ chức được pháp luật công nhận 

có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của LH 

HTX, có góp vốn, tán thành Điều lệ LH HTX, tự nguyện xin gia nhập LH HTX và cử 

người đại diện trong LH HTX, được công nhận là thành viên LH HTX. 
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- Thành viên khác: là những doanh nghiệp tư nhân và đối tượng khác có nhu 
cầu hợp tác với các thành viên trong LH HTX, có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
của LH HTX, có góp vốn, tán thành Điều lệ LH HTX, tự nguyện xin gia nhập LH 
HTX và được LH HTX công nhận là thành viên. 

8. Tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Tổng tài sản: là tổng giá trị tài sản của HTX, LH HTX tại thời điểm nhất định 
thường là đầu năm hoặc cuối năm, bao gồm tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài 
sản cố định và đầu tư dài hạn (Không tính tài sản thuộc sở hữu của xã viên, hợp tác xã 
thành viên). 

Tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm khoản trợ cấp, 
hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản 
không chia; phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được đại hội thành viên 
quyết định đưa vào tài sản không chia; vốn, tài sản khác được điều lệ quy định là tài 
sản không chia. 

Ghi chú: hàng năm sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi của hợp tác 
xã được dùng để bù các khoản lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của pháp luật 
về thuế, trích lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của hợp tác 
xã. Số tiền này không phải là giá trị tài sản không chia vì vậy điều tra viên phải lưu ý 
khi tiến hành phỏng vấn để ghi vào phiếu điều tra. 

9. Kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

9.1. Trích lập các quỹ: là số tiền được trích ra từ lợi nhuận sau thuế của HTX, 
LH HTX để lập các loại quỹ như: quỹ phát triển sản xuất/đầu tư phát triển, quỹ dự 
phòng tài chính và các quỹ khác. 

- Quỹ phát triển sản xuất/ Đầu tư phát triển: là số tiền được trích ra từ lợi nhuận 
sau thuế của HTX, LH HTX nhằm mục đích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. 

- Quỹ dự phòng tài chính: là số tiền được trích ra từ lợi nhuận sau thuế của 
HTX, LH HTX nhằm mục đích dự phòng rủi do trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Quỹ khác: là số tiền được trích ra từ lợi nhuận của HTX, LH HTX nhằm mục 
đích khác ngoài các mục đích trên. 

9.2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền mà HTX, LH 
HTX thu được trong năm, phát sinh từ các giao dịch kinh tế của HTX, LH HTX được 
khách hàng chấp nhận thanh toán. 
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Doanh thu từ các giao dịch kinh tế với thành viên: Là toàn bộ số tiền mà HTX, 
LH HTX thu được trong năm, phát sinh từ các giao dịch kinh tế của HTX, LH HTX 
với các thành viên, được thành viên chấp nhận thanh toán. 

9.3. Tổng lương: là toàn bộ số tiền lương và thưởng mà HTX, LH HTX trả cho 
người lao động của HTX, LH HTX trong năm. 

Lương trả cho thành viên: là toàn bộ số tiền lương và thưởng mà HTX, LH 
HTX trả cho người lao động là thành viên của HTX, LH HTX trong năm. 

9.4. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên: là tổng số tiền được trích ra từ lợi 
nhuận sau thuế và đã chia cho thành viên trong năm. 

Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã: Là tổng số tiền được trích ra từ lợi nhuận và đã chia cho thành viên trong 
năm nhưng dựa trên mức sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

Mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên là tỷ 
lệ giá trị sản phẩm, dịch vụ mà từng thành viên, hợp tác xã thành viên sử dụng trên 
tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng cho tất cả 
thành viên, hợp tác xã thành viên. 

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ là công 
sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã được thể hiện bằng tỷ lệ tiền 
lương của từng thành viên trên tổng tiền lương của tất cả thành viên. 

Ví dụ: hết năm 2016, HTX A có tổng doanh thu là 1.500 triệu đồng, trong đó 
doanh thu phục vụ thành viên là 1.000 triệu đồng. Sau khi nộp thuế và trích lập các 
Quỹ, Đại hội thành viên quyết định chia 100 triệu lợi nhuận sau thuế của HTX cho 
thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ. 

Thành viên B của HTX trong năm 2016 đã mua nguyên vật liệu, bán sản phẩm 
cho HTX với tổng số tiền giao dịch lên tới 100 triệu đồng. Mức độ sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ của thành viên B là 10%/ tổng doanh thu của HTX phục vụ thành viên. Như 
vậy, cuối năm thành viên B được chia lãi từ HTX A theo mức độ sử dụng dịch vụ 
tương ứng với số % giao dịch mà thành viên đã thực hiện với HTX là 10% của 100 
triệu (= 10 triệu đồng). 

II. SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HTX, LH HTX 

10. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng: 

Khái niệm: 

- Đào tạo: là làm cho một người trở thành một người có năng lực hoặc phẩm 
chất theo tiêu chuẩn nhất định. 
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- Bồi dưỡng: là làm cho một người tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất nhất định. 

Chú ý: để phân biệt rành rọt giữa đào tạo và bồi dưỡng là rất khó vì vậy điều tra 

viên phải hỏi cặn kẽ và căn cứ vào định nghĩa ở trên để ghi vào mục đào tạo hoặc bồi 

dưỡng cho thích hợp. 

Cột A ghi: 

10.1. Đào tạo: ghi tổng số lượt cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật được đào tạo 

(không kể xã viên và lao động). 

Chia ra:  

- Cán bộ quản lý: tổng số lượt cán bộ quản lý được đào tạo nhằm trở thành một 

người có năng lực theo tiêu chuẩn nhất định. 

- Cán bộ kỹ thuật: tổng số lượt cán bộ kỹ thuật được đào tạo nhằm trở thành 

một người có năng lực theo tiêu chuẩn nhất định. 

10.2. Bồi dưỡng: ghi tổng số lượt cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật được bồi 

dưỡng (không kể xã viên và lao động). 

Chia ra:  

- Cán bộ quản lý: tổng số lượt cán bộ quản lý được bồi dưỡng nhằm tăng thêm 

năng lực hoặc phẩm chất nhất định. 

- Cán bộ kỹ thuật: tổng số lượt cán bộ kỹ thuật được đào tạo nhằm tăng thêm 

năng lực hoặc phẩm chất nhất định. 

11. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh: gồm có 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh của HTX và đời sống 

của xã viên; 

- Xây dựng cụm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn để phát triển sản xuất 

và kinh doanh. 

Điều tra viên xác định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có được hỗ trợ trong việc 

xây dựng cơ sở hạ tầng SXKD không? Nếu có, khoanh mã 1; nếu không, khoanh mã 2. 

12. Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi 

Là tổng số tiền mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được vay với lãi suất ưu 

đãi nhận được qua các tổ chức như: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Ngân hàng 



263 

phát triển Việt Nam, các tổ chức khác (ghi rõ) và các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội khác. 

13. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Điều tra viên xác định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có được hưởng ưu đãi 
thuế thu nhập doanh nghiệp không? Trên cơ sở đó, khoanh tròn những mã phù hợp. 

14. Hỗ trợ khác 

Điều tra viên xác định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có được hưởng những hỗ 
trợ thông qua các quỹ như: quỹ khuyến nông, ngư; quỹ khuyến công; quỹ phát triển 
khoa học công nghệ... không? Trên cơ sở đó, khoanh tròn những mã phù hợp. 
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Phiếu 1A.2/TĐTKT-CN 

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
 

I. Sản phẩm công nghiệp sản xuất và tiêu thụ năm 2016 

 Cột A: Tên sản phẩm: ghi tên của tất cả các mặt hàng công nghiệp chủ yếu do 

DN/cơ sở sản xuất trong năm 2016. 

Cột B: Mã sản phẩm: điều tra viên của Cục Thống kê ghi và đánh mã theo danh 

mục sản phẩm công nghiệp. 

Cột C: Đơn vị tính: ghi đơn vị tính tương ứng cho từng loại sản phẩm sản xuất 

đã ghi ở cột A theo đúng đơn vị tính quy định trong bảng danh mục sản phẩm công 

nghiệp áp dụng cho cuộc điều tra.  

Cột A và C nếu do DN ghi thì điều tra viên phải kiểm tra chỉnh lý theo đúng 

bảng danh mục sản phẩm quy định. 

Cột 1, 2, 3, 4, 5, 6: ghi số lượng sản phẩm thực tế DN đã sản xuất, tiêu thụ và tồn 

kho được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho trong năm 2016. 

Cột 7: ghi trị giá toàn bộ sản phẩm do DN đã tiêu thụ trong năm 2016 (không 

bao gồm thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu tương ứng với khối lượng 

sản phẩm đã ghi ở cột 3) (triệu đồng). 

Cột 8: ghi giá trị dịch vụ gia công sản phẩm cho bên ngoài. 

Lưu ý: sản phẩm sản xuất của DN là sản phẩm sản xuất tại DN, gồm: Sản phẩm 

sản xuất từ nguyên, vật liệu của DN và sản phẩm làm gia công cho bên ngoài bằng 

nguyên, vật liệu do khách hàng đưa đến (không tính những sản phẩm do bên ngoài gia 

công cho doanh nghiệp). 

II. Nguyên, vật liệu nông sản doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất và tồn 

kho năm 2016 

Thông tin thu thập trong mục này làm căn cứ để lập Bảng cân đối một số sản 

phẩm nông sản chủ yếu của toàn quốc. Thông tin liên quan đến việc sử dụng nông sản 

như: Thóc, gạo, ngô, sắn, cao su, chè (chè búp tươi),... làm nguyên liệu đầu vào để sản 

xuất, chế biến thành các sản phẩm tiêu dùng của Doanh nghiệp công nghiệp mà qua 

quá trình sản xuất, chế biến làm thay đổi hẳn kết cấu hình thái ban đầu của nông sản. 
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Ví dụ như: Thóc, gạo được sử dụng để sản xuất rượu, bia, bánh; cao su được sử dụng 

để làm săm, lốp,...; lá chè búp tươi được sử dụng để sản xuất chè đen, chè túi lọc,... 

Cột A: Loại nông sản được sử dụng làm nguyên, vật liệu: điều tra viên tham khảo 
danh mục sản phẩm nông sản cần thu thập thông tin như trong phụ lục 1 đính kèm.  

Cột C: Đơn vị tính: quy ước là Tấn (trừ trứng gia cầm đơn vị tính là 1000 quả) 

Cột 1, 2, 3, 4: ghi số lượng nông sản thực tế DN đã sử dụng để sản xuất và tồn 
kho trong năm 2016. 

Chú ý: không thống kê những nông sản dùng làm nguyên liệu đầu vào cho 
những hoạt động sau đây: 

- Hoạt động sơ chế. Ví dụ sơ chế mủ cao su tươi thành các tảng, miếng cao su.  

- Hoạt động bóc vỏ, đánh bóng sản phẩm. Ví dụ bóc vỏ hạt điều, xay sát thóc, 
đánh bóng hạt gạo. 

- Nông sản do các đơn vị bên ngoài sử dụng làm nguyên liệu để gia công sản 
phẩm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. 
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Phiếu 1A.2m/TĐTKT-DVGC 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ GIA CÔNG  
HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI  

 

Khái niệm 

- Gia công hàng hóa với nước ngoài: được quy định tại Nghị định 

số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật 

Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, 

gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”. 

- Hàng hóa gia công: là sản phẩm hoàn chỉnh của một quy trình sản xuất, chế 

biến và đảm bảo được yêu cầu của bên đặt gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng 

gia công (khoản 9 Điều 3 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014).  

MỤC A. NHẬN GIA CÔNG HÀNG HÓA CHO NƯỚC NGOÀI TRONG 

NĂM 2016 

Câu A3. Trị giá hàng hóa xuất khẩu trước và sau gia công, lắp ráp trong 

năm 2016 

Cột 1: Trị giá hàng hóa nguyên liệu nhập khẩu về cho mục đích gia công, lắp 

ráp do nước ngoài sở hữu toàn bộ (không thanh toán): là tổng giá trị nguyên liệu, linh 

kiện, hàng hóa mà doanh nghiệp nhập khẩu về nhưng không phải thanh toán tiền cho 

đối tác nước ngoài (hàng hóa nguyên liệu, linh kiện đó thuộc sở hữu của nước thuê gia 

công) để phục vụ cho mục đích gia công theo yêu cầu của nước thuê gia công. 

Cột 2: Tổng số: là toàn bộ giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp. 

Cột 3: Trị giá hàng hóa được xuất trở lại cho nước thuê gia công: là tổng giá trị 

hàng hóa sau gia công được xuất trả lại cho nước thuê gia công. Nếu không biết giá trị 

hàng hóa đề nghị ghi theo giá trị hải quan. 

Cột 4: Trị giá hàng hóa xuất cho nước khác: là tổng giá trị hàng hóa sau gia 

công, lắp ráp được xuất cho nước khác (không phải nước thuê gia công). 

Cột 5: Trị giá hàng hóa bán tại Việt Nam: là tổng giá trị hàng hóa sau gia công 

được doanh nghiệp xuất bán tại Việt Nam. 

Cột 6: Tổng số tiền thu được từ hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa cho nước 
ngoài (nước thuê gia công): là tổng số tiền mà doanh nghiệp nhận được trong năm 
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2016 từ bên thuê gia công (đối tác nước ngoài) để thực hiện hoạt động gia công, lắp 
ráp hàng hóa cho họ theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. 

MỤC B. GỬI NGUYÊN LIỆU THUÊ NƯỚC NGOÀI GIA CÔNG TRONG 
NĂM 2016 

Câu B3. Trị giá hàng hóa xuất, nhập khẩu trước và sau gia công, lắp ráp 
trong năm 2016 

Cột 1: Trị giá nguyên liệu, vật tư của Doanh nghiệp gửi ra nước ngoài để thuê 
gia công, lắp ráp (không có thanh toán): là tổng giá trị nguyên liệu, linh kiện mà doanh 
nghiệp gửi ra nước ngoài để thuê nước ngoài gia công, lắp ráp theo yêu cầu của Doanh 
nghiệp (hàng hóa nguyên liệu, linh kiện đó thuộc sở hữu của Doanh nghiệp). 

Cột 2: Tổng số: là toàn bộ giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp. 

Cột 3: Trị giá hàng hóa được Doanh nghiệp nhập khẩu trở lại (không có thanh 
toán): là tổng giá trị hàng hóa sau khi gia công được Doanh nghiệp nhập khẩu trở lại. 

Cột 4: Trị giá hàng hóa được Doanh nghiệp chỉ định xuất khẩu cho nước khác: là 
tổng giá trị hàng hóa sau gia công được doanh nghiệp chỉ định bên nhận gia công xuất 
khẩu cho nước thứ 3 và doanh nghiệp trực tiếp nhận thanh toán từ nước nhập khẩu. 

Cột 5: Trị giá hàng hóa được xuất bán ngay tại nước gia công: là tổng giá trị 
hàng hóa sau gia công, lắp ráp được doanh nghiệp xuất bán ngay tại nước nhận gia 
công và có thanh toán. 

Cột 6: Tổng số tiền doanh nghiệp phải trả cho nước thực hiện gia công, lắp ráp 
hàng hóa (nước nhận gia công): là tổng số tiền doanh nghiệp phải trả trong năm 2016 
cho bên thực hiện gia công (đối tác nước ngoài) về việc thuê họ gia công, lắp ráp hàng 
hóa cho doanh nghiệp theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. 
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Phiếu 1A.3/TĐTKT-XD 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÀNH XÂY DỰNG 
 

4. Kết quả hoạt động xây dựng 

Cột A 

4.1. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng 

Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng là các chi phí phát sinh thực tế cho hoạt 

động xây dựng trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp, gồm cả chi phí của hoạt động xây 

lắp và các chi phí của hoạt động khác ngoài xây lắp được quy ước tính vào xây dựng 

như: Chi phí cho thuê máy móc, thiết bị có kèm theo người điều khiển, chi phí thu hồi 

và tiêu thụ phế liệu xây dựng... 

Chia ra: 

+ Chi phí vật liệu trực tiếp: là toàn bộ giá trị thực tế của vật liệu, cấu kiện xây 

dựng thực tế kết cấu vào công trình. 

Số liệu để ghi vào mục này lấy từ số phát sinh bên Có của Tài khoản “Chi phí 

nguyên liệu, vật liệu trực tiếp” và từ các sổ kế toán theo dõi chi tiết chi phí sản xuất 

kinh doanh về vật liệu. 

Chỉ tính vào mục này giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu trực tiếp sử dụng vào 

công trình xây dựng, loại trừ giá trị vật liệu, nhiên liệu đã xuất kho nhưng sử dụng 

không hết phải nhập lại kho. 

+ Chi phí nhân công trực tiếp: là toàn bộ chi phí phải trả cho người lao động 

trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoạt động xây 

dựng (Không bao gồm tiền lương và bảo hiểm xã hội của những lao động thuộc bộ 

phận quản lý và tiền lương của những công nhân trực tiếp điều khiển máy móc thi 

công), gồm: Toàn bộ tiền công, tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lương 

và các khoản chi phí khác cho người lao động được hạch toán vào chi phí sản xuất. 

Số liệu để ghi vào mục này lấy từ số phát sinh bên Có của tài khoản “Chi phí 

nhân công trực tiếp” và các sổ kế toán lương. 

+ Chi phí sử dụng máy móc thi công: là các chi phí phục vụ cho hoạt động của 

các loại máy móc thi công, bao gồm: Chi phí nhân công của công nhân trực tiếp điều 
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khiển máy móc (gồm lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lương), chi phí nhiên 

liệu, điện năng, chi phí về các thiết bị phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa, chi 

phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ; chi phí khấu hao máy móc thiết bị; 

chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của 

máy móc thi công. 

Số liệu để ghi vào mục này lấy từ số phát sinh bên có của tài khoản “chi phí sử 

dụng máy thi công”. 

+ Chi phí sản xuất chung: là các chi phí phục vụ cho hoạt động của các tổ, đội 

hoạt động sản xuất tại công trường, bao gồm: Chi phí tiền lương, phụ cấp và các khoản 

trích theo lương của nhân viên quản lý tổ, đội (bộ phận sản xuất tại công trường); Các 

khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí 

công đoàn) của công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, công nhân điều 

khiển máy thi công; Chi phí vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, công cụ 

dụng cụ... ở tổ, đội sản xuất; chi phí khấu hao TSCĐ (thiết bị, máy móc...) sử dụng tại 

đội sản xuất; các chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại...) phục vụ cho hoạt 

động sản xuất tổ, đội và chi phí bằng tiền khác. 

Số liệu lấy từ số phát sinh bên Có của tài khoản “Chi phí sản xuất chung” loại 

trừ phần ghi giảm chi phí sản xuất chung, chi phí dịch vụ mua ngoài của nhà thầu phụ 

(nếu đã ghi ở phần chi phí do nhà thầu phụ thi công). 

+ Chi phí quản lý kinh doanh gồm: chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí 

bán hàng. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm chi phí nhân viên quản lý (Lương, phụ cấp 

lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của 

lao động trong bộ máy quản lý doanh nghiệp), chi phí vật liệu phục vụ trực tiếp cho 

quản lý doanh nghiệp, chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao tài sản cố định phục vụ 

trực tiếp cho quản lý của doanh nghiệp (nhà văn phòng, thiết bị máy móc của văn 

phòng), chi phí về các khoản thuế, phí và lệ phí khác (không gồm thuế giá trị gia tăng), 

chi phí dự phòng, chi phí cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý doanh 

nghiệp và các chi phí khác bằng tiền (tiền công tác phí, hội nghị, tiếp khách,...). 

Số liệu lấy từ số phát sinh bên Có tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

loại trừ phần hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả. 
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Trường hợp doanh nghiệp xây dựng có hạch toán riêng tài khoản “Chi phí bán 

hàng” của hoạt động xây dựng, ghi gộp số liệu phát sinh bên Có của tài khoản này vào 

dòng “Chi phí quản lý kinh doanh”. 

+ Chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công: là tổng chi 

phí thực tế trong kỳ báo cáo của nhà thầu phụ đã thực hiện cho các hạng mục công 

trình mà doanh nghiệp là nhà thầu chính đã thuê nhà thầu phụ. 

Lưu ý: nếu doanh nghiệp có chi phí này thì số liệu được lấy từ bên Nợ tài 

khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” hoặc bên Có của tài khoản “Chi phí sản 

xuất chung - dịch vụ mua ngoài của nhà thầu phụ”. 

+ Chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng: là lãi phải trả do doanh nghiệp 

vay để tiến hành hoạt động xây dựng. 

Số liệu lấy từ số phát sinh bên có tài khoản “Chi phí tài chính”, phần dùng cho 

hoạt động xây dựng. 

+ Chi phí khác: là các khoản chi khác để có các khoản thu khác liên quan đến 

hoạt động xây dựng. 

4.2. Giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp: là 

giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư phụ tùng khác do bên A cấp được sử dụng 

trong kỳ, nhưng chưa được tính vào “Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng”. 

4.3. Lợi nhuận hoạt động xây dựng: gồm lợi nhuận thuần từ hoạt động xây 

dựng; Lợi nhuận khác phát sinh có liên quan đến hoạt động xây dựng. Không tính lợi 

nhuận từ các hoạt động tài chính. Trường hợp doanh nghiệp không tính được đầy đủ 

lợi nhuận trong kỳ thì có thể căn cứ vào khối lượng công trình hoàn thành để tính lợi 

nhuận theo định mức. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng bằng doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí 

quản lý doanh nghiệp, chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động xây dựng. 

4.4. Giá trị sản xuất xây dựng: là kết quả hoạt động sản xuất xây dựng bao 

gồm giá trị của các công việc: Chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình, lắp đặt máy 

móc thiết bị, hoàn thiện công trình và những hoạt động khác được quy định tính cho 

ngành xây dựng như khảo sát, thiết kế qui hoạch phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng, giá trị cho thuê máy móc thiết bị có người điều khiển đi kèm. Tính vào giá trị 
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sản xuất ngành xây dựng các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được 

nhưng không quá 10% so với hoạt động chính. 

Giá trị sản xuất xây dựng bao gồm: 

(1) Tổng chi phí hoạt động xây dựng; 

(2) Giá trị VLXD, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp (nếu có); 

(3) Lợi nhuận hoạt động xây dựng; 

Phân bổ giá trị sản xuất của hoạt động xây dựng cho các loại công trình: Nhà ở, 

nhà không để ở, công trình kỹ thuật dân dụng và hoạt động xây dựng chuyên dụng. 

Nhà ở là nhà cho một gia đình và nhà cho nhiều gia đình bao gồm cả các tòa 

nhà cao tầng. Nhà ở bao gồm nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ. 

Nhà không để ở là nhà dành cho sản xuất công nghiệp (nhà máy, xưởng sản 

xuất...); nhà dùng cho thương mại (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, nhà 

hàng ăn uống giải khát, nhà kho, nhà ga, bãi đỗ xe...); công trình giáo dục (nhà trẻ, 

trường học...); công trình y tế (bệnh viện, phòng khám, trạm y tế, nhà điều dưỡng...); 

công trình thể thao trong nhà; công trình văn hoá (trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn 

hoá, rạp chiếu phim, rạp xiếc, bảo tàng, thư viện, nhà thờ, chùa...); công trình thông 

tin, truyền thông (bưu điện, bưu cục...); nhà đa năng, khách sạn, ký túc xá, nhà khách, 

nhà nghỉ, trụ sở làm việc;... 

Công trình kỹ thuật dân dụng là các công trình lớn như đường ô tô, đường phố, 

cầu cống, đường sắt, sân bay, cảng và các dự án thủy lợi khác, hệ thống thủy lợi, các 

công trình công nghiệp, đường ống và đường điện, các khu thể thao ngoài trời. Tính 

vào loại công trình này toàn bộ công trình mới, sửa chữa, mở rộng và cải tạo, lắp ghép 

các công trình đúc sẵn trên công trường và xây dựng mang tính tạm thời. 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng gồm các hoạt động đòi hỏi thiết bị và trình độ 

tay nghề được chuyên môn hóa như: Đóng cọc, san nền, đổ khung, đổ bê tông, xếp 

gạch, xây ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, lắp đặt kết cấu thép; Hoạt động lắp đặt hệ 

thống sưởi hoặc làm mát, thông gió, đặt ăng-ten, chuông báo động, cầu thang máy, hệ 

thống chống cháy nổ, chiếu sáng,...; Hoạt động hoàn thiện công trình như lắp kính, trát 

vữa, quét vôi, trang trí, làm sạch ngoại thất... 

Việc thuê thiết bị có người điều khiển đi kèm được phân theo hoạt động xây 

dựng liên quan. 
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5. Công trình/hạng mục công trình thực hiện trong năm 

Cột A 

Công trình là tổng hợp những đối tượng xây dựng được thi công trên một hoặc 
nhiều địa điểm nhưng có chung một bản thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) hoặc 
thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) và giá trị của các đối tượng xây dựng đó 
được tính chung vào một bản tổng dự toán. Công trình có thể là một ngôi nhà hoặc 
một vật kiến trúc có thiết kế và dự toán độc lập. 

Hạng mục công trình là đối tượng xây dựng thuộc công trình có bản vẽ thi công 
hoặc thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây lắp hạng mục riêng nằm trong thiết kế 
và tổng dự toán chung của công trình. Năng lực (sản xuất hoặc phục vụ) của hạng mục 
có thể được huy động độc lập theo thiết kế hoặc có thể kết hợp cùng với năng lực của 
các hạng mục khác để tạo nên năng lực tổng thể của toàn bộ công trình. 

Qui ước: 

- Các công trình, hạng mục công trình được một doanh nghiệp thi công tất cả 
các công đoạn khảo sát, thiết kế, san lấp mặt bằng, xây dựng, hoàn thiện công trình 
(nhưng không hạch toán riêng kết quả của từng công đoạn) qui ước tính toàn bộ kết 
quả sản xuất vào công trình hoặc hạng mục xây dựng chính của công trình. 

- Các hạng mục của một công trình do nhiều đơn vị không cùng một doanh 
nghiệp, cùng thi công tại một địa điểm được qui ước mỗi hạng mục công trình do một 
doanh nghiệp thực hiện được ghi 1 dòng. Trường hợp các hạng mục của một công 
trình cùng được thi công bởi một doanh nghiệp tại một địa điểm trong kỳ nghiên cứu, 
ghi chung 1 dòng. 

- Tổng giá trị sản xuất xây dựng của các công trình/hạng mục công trình xây 
dựng phải bằng tổng giá trị sản xuất xây dựng của toàn doanh nghiệp. 

Cột A: Tên công trình/ hạng mục công trình: ghi tên công trình theo đúng tên 
được xác định trong quyết định đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật của công trình (nếu có). 

Cột B và C: Địa điểm xây dựng. 

Cột B: Tên tỉnh/thành phố: ghi theo địa chỉ nơi công trình, hạng mục công trình 
được thực hiện. 

Cột C: Mã tỉnh/thành phố: điều tra viên ghi mã tỉnh/thành phố theo danh mục 
hành chính hiện hành. 

Cột D và E: Ngành hoạt động chính. 
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Cột D: Tên ngành xây dựng: ghi tên hoạt động xây dựng mà doanh nghiệp thực 
hiện đối với công trình/hạng mục công trình. 

Cột E: Mã ngành: điều tra viên ghi mã ngành hoạt động xây dựng theo hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam 2007 cấp 5. 

Cột 1: Giá trị sản xuất xây dựng thực hiện trong năm: ghi số thực hiện trong 
năm báo cáo của công trình/hạng mục công trình. 

6. Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm 

Cột A: Tên công trình: ghi lần lượt từng công trình nhà ở hoàn thành trong năm 
doanh nghiệp đã thực hiện. 

Cột B: Mã công trình: cơ quan thống kê ghi mã công trình theo danh mục công 
trình nhà ở như sau: 
 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở 
 

STT Tên công trình Đơn vị tính Mã công trình 

1 Nhà chung cư dưới 4 tầng m2 sàn 41000111 

2 Nhà chung cư từ 4-8 tầng m2 sàn 41000112 

3 Nhà chung cư từ 9-25 tầng m2 sàn 41000113 

4 Nhà chung cư từ 26 tầng trở lên m2 sàn 41000114 

5 Nhà ở riêng lẻ dưới 4 tầng m2 sàn 41000115 

6 Nhà ở riêng lẻ từ 4 tầng trở lên m2 sàn 41000116 

7 Nhà biệt thự m2 sàn 41000117 
 

Trong đó: 

- Nhà chung cư: là những ngôi nhà có từ 2 tầng trở lên được xây dựng dùng 
để ở, trong đó có nhiều căn hộ riêng biệt, có lối đi, cầu thang và hệ thống kỹ thuật hạ 
tầng sử dụng chung. 

Căn hộ: là nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư. 

- Nhà ở riêng lẻ: là những ngôi nhà được xây dựng dùng để ở trên một khuôn 
viên độc lập với nhau, có tường riêng, lối đi riêng. Những ngôi nhà một tầng chung 
móng, chung tường cũng được tính là nhà riêng lẻ. 
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- Nhà biệt thự: Là nhà ở riêng biệt, có sân, vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn 

hoa...), tường rào và lối ra vào riêng biệt; có cấu trúc hoàn chỉnh, khép kín (đầy đủ các 

phòng ngủ, sinh hoạt chung, bếp ăn, vệ sinh, kho, để xe...); có ít nhất 02 mặt nhà liền 

kề trông ra sân hoặc vườn. 

Cột 1 và 2: ghi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành và tổng chi phí 

xây dựng theo từng loại nhà. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành: 

Diện tích sàn xây dựng nhà ở được tính bao gồm diện tích sàn căn hộ/ nhà ở 

xây mới và diện tích sàn căn hộ/nhà ở tăng thêm do nâng tầng hoặc mở rộng, không 

tính diện tích của các nhà ở cũ được cải tạo. 

Diện tích sàn xây dựng nhà ở xây mới không phân biệt thời gian khởi công 

công trình, bao gồm: khởi công xây dựng từ những năm trước đó nhưng đến năm báo 

cáo mới hoàn thành bàn giao, khởi công và hoàn thành bàn giao trong năm báo cáo. 

Diện tích sàn xây dựng được tính theo m2, bao gồm cả diện tích tường chịu lực 

và tường ngăn, bao gồm: 

(1) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở mới của các nhà chung cư: là tổng diện 

tích sàn xây dựng nhà ở mới được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của từng căn 

hộ cộng lại. 

Không tính diện tích sàn xây dựng được sử dụng chung cho các hộ gia đình 

trong nhà chung cư như: diện tích cầu thang, diện tích đường đi, hành lang chung và 

diện tích các phòng dùng cho mục đích khác không phải ở như: phòng văn hoá, hội 

trường, trạm xá, nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ... 

(2) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở mới xây dựng của các ngôi nhà riêng lẻ 

và nhà biệt thự: là tổng diện tích sàn xây dựng dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt 

của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng 

đọc sách, giải trí... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà, không tính 

diện tích phục vụ cho mục đích chăn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho được xây 

dựng riêng ngoài ngôi nhà chính để ở. 

+ Đối với nhà ở một tầng, thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả tường 

(phần có trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung cột chung thì chỉ 

tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó. 
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+ Đối với nhà nhiều tầng, thì ghi tổng diện tích (phần có trần, mái che) của các 

tầng; trường hợp có tường, khung cột chung ở các tầng, thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt 

bằng của tường, khung cột chung đó. 

+ Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng để ở, 

thì không tính diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ 2,1 mét trở lên, có bao 

che và được sử dụng để ở, thì được tính diện tích. 
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Phiếu 1A.4/TĐTKT-TN 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG NGHIỆP 
 

1. Doanh thu thuần: ghi doanh thu thuần từ hoạt động thương nghiệp do doanh 
nghiệp thực hiện trong năm 2016. Tổng doanh thu thuần ở phần I+II phải bằng 
doanh thu thuần bán hàng, cung cấp dịch vụ của ngành thương mại ở chỉ tiêu “11.3. 
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ” trong Phiếu 1A/TĐTKT-DN, với 
dòng mã số của ngành thương nghiệp. 

2. Trị giá vốn hàng bán ra: ghi trị giá vốn của hàng hoá đã được bán ra trong 
năm 2016 tương ứng với chỉ tiêu doanh thu thuần ở mục I (không tính trị giá vốn của 
số hàng hóa đã mua nhưng chưa được bán). Trường hợp doanh nghiệp có nhiều ngành 
hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, thì trị giá vốn hàng bán ra chỉ tính của 
những hàng hoá bán ra thuộc hoạt động thương nghiệp (tương ứng với doanh thu thuần 
ở mục I). 

+ Bán buôn: là bán hàng hoá cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh (kể cả xuất 
khẩu). Không gồm những hàng hoá bán cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia 
đình. Hàng hoá bán buôn bao gồm, bán hàng hoá cho người sản xuất để tiêu dùng vào 
sản xuất, bán cho người kinh doanh thương nghiệp để bán lại (bán trong nước và 
xuất khẩu). 

+ Bán lẻ: là bán hàng hoá cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình. 

Trong thực tế, nhiều trường hợp xác định hàng hoá bán buôn, bán lẻ gặp rất 
nhiều khó khăn, do người bán hàng không xác định được khách hàng mua hàng để sản 
xuất, kinh doanh hay để tiêu dùng vào đời sống cá nhân hay hộ gia đình của họ. Do đó, 
trong thống kê qui định lấy đơn vị cơ sở để phân vào bán buôn, bán lẻ, với các chỉ tiêu: 
diện tích kinh doanh, doanh thu thuần, thuế GTGT, thuế xuất khẩu. 

Cơ sở bán buôn, bán lẻ được định nghĩa như sau: 

- Cơ sở bán buôn là cửa hàng, kho hàng,... chuyên bán hàng hoá cho khách 
hàng là nhà sản xuất, kinh doanh; hoặc chủ yếu bán cho khách hàng là nhà sản xuất, 
kinh doanh (có trên 50% doanh thu hàng hoá được bán cho khách hàng là nhà sản 
xuất, kinh doanh). 

- Cơ sở bán lẻ là cửa hàng, quầy hàng, siêu thị,... chuyên bán hàng hoá cho 
khách hàng là người tiêu dùng; hoặc chủ yếu bán cho khách hàng là người tiêu dùng 
(có trên 50% doanh thu hàng hoá được bán cho khách hàng là người tiêu dùng). 
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Hàng hoá bán tại cơ sở bán buôn được thống kê vào bán buôn, bán tại cơ sở bán 
lẻ được thống kê vào bán lẻ. 

Lưu ý: Một số nhóm hàng như: phân bón, thuốc trừ sâu, quặng, dầu thô, hoá 
chất công nghiệp, thiết bị máy móc chuyên dụng trong các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp, xây dựng,... không được tính là bán lẻ; vì chúng không bao giờ tiêu dùng vào 
đời sống của cá nhân và hộ gia đình. 

3. Cách ghi phiếu 

Mục I. Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 

Cột 1- Số lượng: ghi tổng số lượng tương ứng theo các chỉ tiêu. 

Cột 2,3- Doanh thu thuần: ghi tổng doanh thu thuần của hoạt động thương 
nghiệp bán buôn, bán lẻ do doanh nghiệp thực hiện vào các dòng Chỉ tiêu tương ứng. 

Trị giá vốn hàng đã bán (mã 10): ghi trị giá vốn của hàng hoá đã được bán ra 
trong năm 2016 tương ứng với chỉ tiêu doanh thu thuần ở mã 01. 

Lưu ý: không ghi giá trị vào các ô có dấu chéo (x) 

Mục II. Bán buôn, bán lẻ hàng hoá: 

Cột 1- Tổng doanh thu thuần: ghi tổng doanh thu thuần của hoạt động bán 
buôn, bán lẻ hàng hoá do doanh nghiệp thực hiện vào dòng tổng số (mã 01), và chi tiết 
theo từng nhóm, ngành hàng; doanh nghiệp/cơ sở kinh doanh nhóm hàng nào thì ghi 
vào dòng tương ứng của nhóm hàng đó. 

Cột 2- Bán buôn, cột 3- Bán lẻ: tương tự như cột 1, nhưng cột 2 chỉ ghi doanh 
thu bán buôn, cột 3 chỉ ghi doanh thu bán lẻ (doanh thu của các cơ sở bán lẻ, kể cả 
doanh thu của siêu thị). Riêng nhóm hàng Phân bón, thuốc trừ sâu chỉ có Doanh thu 
cột 2 (Bán buôn). 

Dòng mã 13 - Trị giá vốn hàng bán ra: là tổng trị giá vốn của hàng đã bán ra 
tương ứng với doanh thu mã 01. 
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Phiếu 1A.5.1/TĐTKT-VT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, BƯU CHÍNH, CHUYỂN PHÁT 

 

Căn cứ vào hoạt động của cơ sở để ghi số liệu vào mục, dòng tương ứng. Trên 

một dòng các chỉ tiêu có liên quan chặt chẽ với nhau, khi đã xuất hiện số liệu ở một 

dòng nào đó thì cần điền đủ ở các cột (không ghi số liệu vào các ô đánh dấu (x). 

I. Vận tải hành khách 

Vận tải hành khách được chia theo 6 ngành đường, chỉ tiêu thu thập là doanh 

thu thuần; tổng số hành khách vận chuyển, luân chuyển; hành khách vận chuyển, luân 

chuyển ngoài nước. 

Tổng doanh thu thuần bao gồm: doanh thu thuần của các hoạt động vận tải theo 

các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, ven biển, viễn dương, đường thủy nội 

địa và đường hàng không. 

Tổng số doanh thu thuần được yêu cầu chi tiết theo từng loại dịch vụ mà doanh 

nghiệp thực hiện theo các dòng và cột tương ứng trong biểu. 

- Số lượng hành khách vận chuyển (đơn vị tính là 1000 hành khách). 

- Số lượng hành khách luân chuyển (đơn vị tính là 1000 Hk.km). 

Căn cứ để tính số lượng hành khách vận chuyển là số lượng vé bán ra, kể cả số 

vé miễn giảm cước. Số lượng hành khách luân chuyển là tích của số lượng hành khách 

vận chuyển với cự ly vận chuyển thực tế. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường 

làm căn cứ để tính giá vé đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. 

Vận chuyển ngoài nước gồm vận chuyển từ trong nước ra nước ngoài, từ nước 

ngoài vào trong nước và vận chuyển giữa các nước ngoài. 

II. Vận tải hàng hóa 

Vận tải hàng hóa được chia theo 6 ngành đường, chỉ tiêu thu thập là doanh thu, 

tổng số khối lượng vận chuyển, tổng số khối lượng luân chuyển, khối lượng vận 

chuyển, luân chuyển ngoài nước. 

Tổng doanh thu thuần bao gồm: doanh thu thuần của các hoạt động vận tải theo 

các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, ven biển, viễn dương, đường thủy nội 

địa và đường hàng không. 
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Lưu ý: Doanh thu thuần cũng bao gồm cả doanh thu thuần các hoạt động phụ 
do đơn vị vận tải thực hiện nhưng không đủ cơ sở thông tin bóc tách để đưa vào ngành 
sản xuất dịch vụ thích hợp khác. 

Các đơn vị vận tải có bán hàng cần phải tách trị giá vốn hàng hóa, lợi nhuận 

thương mại ra khỏi kết quả hoạt động vận tải hàng hóa (Ví dụ: Trường hợp bán vật 

liệu xây dựng tại chân công trình, không được tính trị giá phần vật liệu xây dựng,...). 

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển (1000 tấn). 

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển (1000 tấn.km). 

Khối lượng hàng hoá vận chuyển là số tấn hàng hoá thực tế (kể cả bao bì nếu 

có) ghi trong hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hoặc trên bao bì của hàng hoá. 

Đối với hàng rời thì căn cứ vào khối lượng riêng và thể tích hàng hoá thực tế xếp trên 

phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển. Không dùng tấn tính cước hoặc 

tấn trọng tải của phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển thực tế. Đơn vị 

tính khối lượng hàng hoá vận chuyển là Tấn. 

Khối lượng hàng hoá luân chuyển tính bằng cách nhân khối lượng hàng hoá vận 

chuyển với cự ly vận chuyển thực tế. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường đi ngắn 

nhất mà phương tiện có thể đi được từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng đã được Bộ 

Giao thông Vận tải hoặc cơ quan được Nhà nước uỷ quyền công bố, hoặc thỏa thuận 

giữa chủ hàng và chủ phương tiện trong hợp đồng vận tải. Đơn vị tính khối lượng hàng 

hoá luân chuyển là Tấn.km. 

Không được tính vào sản lượng vận tải những khối lượng hàng hoá đang trong 

quá trình vận tải. Quá trình vận tải kết thúc vào thời kỳ nào thì tính sản phẩm vận tải 

vào thời kỳ đó. Căn cứ để tính sản phẩm vận tải là giấy đi đường, giấy vận chuyển, 

giấy gửi hàng, hợp đồng vận chuyển, hoặc các chứng từ vận tải khác của chủ hàng. 

Như vậy những khối lượng hàng hoá vận tải chưa có đủ chứng từ giao nhận xong với 

chủ hàng hoặc cơ quan được chủ hàng ủy quyền thì đều coi là dang dở trên đường và 

chưa được tính. 

Phương tiện vận tải có đến 31/12/2016: 

Ghi số lượng phương tiện có đến 31/12/2016 của cơ sở đang tham gia hoạt 

động kinh doanh vận tải, không kể những phương tiện phải ngừng hoạt động trên 2/3 

thời gian trong năm vì lý do kỹ thuật, pháp lý, đưa vào xưởng sửa chữa, xe bị tạm 

giữ... và xe chờ thanh lý. 
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Phương tiện vận tải có đến 31/12/2016 được chia theo: 

- Loại hình vận tải của phương tiện: phương tiện hành khách, phương tiện 
hàng hóa. 

- Ngành đường: bao gồm các loại phương tiện của các ngành đường: Đường bộ, 
đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường không. Doanh nghiệp ghi số liệu 
tương ứng với phương tiện hoạt động của mình. 

- Với mỗi loại phương tiện của loại hình vận tải, theo các ngành đường có đơn 
vị tính phù hợp. Về số lượng tính theo đầu phương tiện (đơn vị là chiếc), cộng dồn 
trọng tải của phương tiện cùng loại để có được tổng trọng tải phương tiện cùng loại 
(đơn vị tính với hành khách là số chỗ, với hàng hóa là số tấn). 

III. Hoạt động bưu chính, chuyển phát 

1. Doanh thu: là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ bưu 
chính, chuyển phát trong nước và quốc tế cho khách hàng của cơ sở trong kỳ báo cáo. 

- Dịch vụ bưu chính bao gồm: dịch vụ nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối 
(trong nước và quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng 
lưới bưu điện (không bao gồm dịch vụ chuyển tiền bưu điện, tiết kiệm bưu điện). 

- Dịch vụ chuyển phát bao gồm: dịch vụ nhận, phân loại, vận chuyển và phân 
phối (trong nước và quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các cơ sở không hoạt động 
theo giao ước dịch vụ chung; dịch vụ này cũng bao gồm cả dịch vụ giao hàng tận nhà. 

2. Sản lượng 

- Bưu phẩm: là số lượng bưu phẩm thường các loại, bưu phẩm phát trong ngày, 
bưu phẩm chuyển phát nhanh có tính cước được chuyển đi trong nước và quốc tế. 
Không bao gồm: Các bưu phẩm không phải trả cước như bưu phẩm nghiệp vụ (được 
gửi và nhận giữa các đơn vị bưu chính, viễn thông với nhau). 

- Bưu kiện: là số lượng bưu kiện thường, bưu kiện chuyển phát nhanh có tính 
cước được chuyển đi trong nước và quốc tế. Không bao gồm: Các bưu kiện không phải 
trả cước như bưu kiện nghiệp vụ được gửi và nhận giữa các đơn vị bưu chính, viễn 
thông với nhau. 

- Số thư chuyển tiền, điện chuyển tiền: là số lượng thư, điện chuyển tiền trong 
nước và quốc tế qua bưu điện. 

- Tổng số báo chí phát hành qua bưu điện: là tổng số lượng các loại báo, tạp chí 
trung ương, ngành, địa phương, báo, tạp chí nhập khẩu được phát hành trong nước và 
quốc tế qua bưu điện. 
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Phiếu 1A.5.2/TĐTKT-KB 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO BÃI, BỐC XẾP, HỖ TRỢ VẬN TẢI 
 

I. Kho, bãi lưu giữ hàng hóa 

Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu cho thuê dịch vụ kho bãi và lưu giữ 

hàng hóa (trừ hoạt động cho thuê kho bãi thuộc dịch vụ kinh doanh bất động sản). 

II. Bốc xếp hàng hóa 

Sản lượng hàng hoá doanh nghiệp bốc xếp thông qua cảng là lượng hàng hoá 

thực tế đã được bốc xếp xuất cảng và nhập cảng. Đơn vị tính là TTQ (tấn thông qua). 

Riêng đơn vị tính đối với đường sắt và đường bộ là 1000T. 

Tổng số hàng hoá cơ sở bốc xếp thông qua cảng bao gồm: hàng xuất khẩu, nhập 

khẩu và bốc xếp hàng nội địa. 

- Hàng xuất khẩu: là số hàng hoá thực tế đã được cơ sở xếp lên phương tiện để 

vận tải ra nước ngoài. 

- Hàng nhập khẩu: là số hàng hoá thực tế do phương tiện vận tải từ nước ngoài vào 

cảng và đã được bốc ra khỏi phương tiện đó. 

- Hàng nội địa bao gồm hàng xuất nội, nhập nội. 

+ Xuất nội: là số hàng hoá đã được doanh nghiệp xếp lên phương tiện vận tải để 

vận chuyển đến các cảng khác ở trong nước 

+ Nhập nội: là số hàng hoá từ các nơi khác trong nước gửi đến cảng đã được 

bốc ra khỏi phương tiện. 

- Hàng nước ngoài quá cảnh: là lượng hàng được vận chuyển từ nước ngoài, 

vào cảng Việt Nam vì mục đích quá cảnh, chuyển phương tiện để đi tiếp đến một nước 

khác, được bốc xuống và xếp lên phương tiện để đi tiếp. 

III. Dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Doanh thu thuần bao gồm: dịch vụ cảng, đại lý vận tải (lưu ý: đối với các đại lý 

bán vé vận tải hành khách chỉ khai phần doanh thu do cơ sở được hưởng vào Cột 1 và 

không phải khai thông tin ở Cột 2 và 3), quản lý bay, hoa tiêu, tín hiệu dẫn dắt tàu bè 

(đối với vận tải thuỷ)... 
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Cột 2 và cột 3 ghi số lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng 
không, cảng biển, nhà ga đường sắt thực tế trong kỳ. 

Lưu ý: không tính vào khối lượng hàng hoá thông qua cảng những khối 
lượng sau đây: 

- Khối lượng hàng hoá do cảng bốc xếp nhưng ở ngoài phạm vi cảng. 

- Khối lượng hàng hoá lỏng qua cảng như nước ngọt, nhiên liệu cho tàu. 

- Khối lượng hàng hoá tổn thất trong quá trình bốc xếp ở cảng. 

Trường hợp cảng biển làm nhiệm vụ tiếp nhận hàng hoá vận chuyển bằng 
phương thức tàu Lash thì: 

- Tàu Lash (tàu mẹ) vào phạm vi quản lý của cảng biển, được cảng làm thủ tục 
giao nhận với tàu Lash (tàu mẹ) để lai dắt sà lan Lash vào cầu tàu bốc dỡ, hoặc bàn 
giao cho phương tiện vận tải đường sông, đường biển, biển pha sông để kéo ra khỏi 
phạm vi quản lý của cảng thì cảng đó được tính sản lượng hàng Lash vào sản lượng 
hàng hoá thông qua cảng (mục nhập khẩu). 

- Ngược lại, cảng tiếp nhận hàng Lash của các phương tiện vận tải sông, biển, 
biển pha sông đưa tới phạm vi cảng quản lý để cảng tiếp tục làm thủ tục giao nhận với 
tàu Lass (tàu mẹ) trong phạm vi cảng quản lý, thì cảng đó được tính sản lượng hàng 
hoá thông qua cảng (mục xuất khẩu). 

- Hàng Lash được vận chuyển từ cảng biển này đến cảng biển, cảng sông khác 
trong nước do phương tiện đường thuỷ vận chuyển thì các cảng biển, cảng sông này 
được tính sản lượng vào hàng thông qua cảng biển, cảng sông (mục hàng hoá xuất nội, 
nhập nội). 
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Phiếu 1A.6.1/TĐTKT-LTAU 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG 
 

I. Dịch vụ ăn uống 

1. Dịch vụ ăn uống bao gồm các hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán 
bar và căng tin cung cấp các dịch vụ ăn, uống cho khách hàng tại chỗ (khách hàng 
được phục vụ hoặc tự phục vụ) hoặc mang về, các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động; 
cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác. 

Lưu ý: không bao gồm dịch vụ ăn, uống do các cơ sở lưu trú cung cấp đã tính 
chung vào tiền lưu trú (tiền thuê phòng/buồng) do không hạch toán riêng được 2 loại 
dịch vụ này. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ ăn uống là tổng số tiền đã và sẽ thu về cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho khách hàng trong năm, bao gồm số tiền bán hàng ăn, đồ uống do 
doanh nghiệp tự chế biến và hàng ăn uống mua từ bên ngoài để bán mà không cần qua 
chế biến, không cần dịch vụ phục vụ thêm của cơ sở (hàng chuyển bán). 

- Hàng chuyển bán là các loại hàng hóa thực phẩm, đồ uống được bán tại các cơ 
sở dịch vụ ăn uống nhưng không do cơ sở dịch vụ ăn uống đó chế biến, tức là hàng 
hóa mua về để bán (ví dụ như: rượu bia, thuốc lá nhà hàng mua về để phục vụ khách 
hàng uống, hút tại nhà hàng). 

- Doanh thu thuần hàng chuyển bán là tổng số tiền mà các cơ sở dịch vụ ăn 
uống đã và sẽ thu được do bán các loại hàng chuyển bán. 

3. Trị giá vốn hàng chuyển bán 

Chỉ tính trị giá vốn của hàng chuyển bán đã bán trong năm tương ứng với phần 
doanh thu hàng chuyển bán trong năm. Thông thường "trị giá vốn hàng chuyển bán” 
phải nhỏ hơn "doanh thu hàng chuyển bán”, nếu ngược lại là kinh doanh hàng hóa đó 
không có lãi hoặc bị lỗ (mua vào lúc giá cao, bán khi giá bị thấp). 

II. Dịch vụ lưu trú 

1. Dịch vụ lưu trú bao gồm các hoạt động kinh doanh của các cơ sở chỉ cung 
cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày và các cơ sở cung cấp đồng thời cả dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày và dịch vụ ăn uống/phương tiện giải trí cho khách du lịch, khách vãng lai. Các cơ 
sở cung cấp những hoạt động này gồm: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ, nhà khách, 
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nhà nghỉ kinh doanh lưu trú ngắn ngày; ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên 
xe lưu động; lều quán, trại dùng để nghỉ tạm. Dịch vụ lưu trú cũng bao gồm hoạt động 
cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn cho sinh viên (chẳng hạn như hoạt động của các làng 
sinh viên) và nhà điều dưỡng. 

Lưu ý: hoạt động cho thuê nhà ở dài ngày (tháng, năm) và hoạt động cho thuê 
văn phòng, nơi sản xuất kinh doanh không thuộc phạm vi của hoạt động lưu trú và 
được tính vào hoạt động kinh doanh bất động sản. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ lưu trú (Mã 05): là toàn bộ số tiền mà đơn vị kinh 
doanh dịch vụ lưu trú đã và sẽ thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn 
ngày cho khách hàng. 

3. “Số buồng” có đến thời điểm 31/12/2016 (Mã 08): ghi tổng số buồng có thể 
sử dụng để cho khách thuê nghỉ của các cơ sở lưu trú có đến thời điểm 31/12/2016; chi 
tiết số lượng theo loại buồng. 

Lưu ý: không tính số buồng mà cơ sở lưu trú luôn dành riêng với mục đích cho 
người nước ngoài thuê để sinh sống hoặc cho các văn phòng nước ngoài thuê để làm việc. 

4. Số ngày buồng/giường sử dụng trong năm (Mã 13/Mã 14): là tổng số ngày 
sử dụng buồng/giường của cơ sở lưu trú. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng cho khách thuê nghỉ 
qua đêm. Nguồn số liệu để tổng hợp chỉ tiêu này căn cứ vào hoá đơn, chứng từ, bảng 
kê thanh toán với khách của kế toán hoặc sổ theo dõi khách đến, đi của bộ phận lễ tân 
của khách sạn, nhà trọ và các cơ sở lưu trú khác để ghi cho thống nhất. 

Lưu ý: trường hợp chỉ có 1 lượt khách nhưng thuê cả phòng có nhiều giường 
thì số ngày sử dụng giường của cơ sở đó sẽ là 1 nhân với tổng số giường của buồng 
đó. Như vậy trong trường hợp này số ngày sử dụng giường sẽ lớn hơn số ngày khách. 
Ngược lại đối với trường hợp chỉ có 1 giường nhưng vì một lý do nào đó khách sạn 
vẫn đồng ý cho 2 người thuê (hoặc trẻ em đi cùng) thì ở đó có 2 lượt khách nhưng số 
ngày sử dụng giường chỉ là 1 ngày giường. Trong trường hợp này thì số ngày sử dụng 
giường sẽ nhỏ hơn số ngày khách. Trường hợp thông thường nếu khách sạn không có 
giường đôi mà mỗi khách chỉ sử dụng một giường thì số ngày sử dụng giường sẽ bằng 
số ngày khách. 

Quan hệ giữa các chỉ tiêu trong biểu phân loại chi tiết cơ sở lưu trú: 

- Tổng số giường luôn lớn hơn hoặc bằng tổng số buồng. Thông thường mỗi 
buồng có từ 1 đến 2 hoặc 3 giường, vì vậy nếu có sự chênh lệch quá lớn cần kiểm 
tra lại. 
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- Số ngày sử dụng buồng/giường trong năm thường nhỏ hơn số buồng/giường 
có trong năm nhân với 365 ngày. Tuy nhiên chỉ tiêu số buồng, giường có đến 
31/12/2016 trong biểu là chỉ tiêu thời điểm nên so sánh này sẽ không áp dụng được đối 
với các cơ sở có sự biến động về số buồng (giường) trong năm (như xây thêm hoặc 
phá dỡ bớt buồng, giường). 

- Chỉ tiêu ngày khách phục vụ thường xoay quanh và chênh lệch không quá lớn 
so với chỉ tiêu số ngày sử dụng giường trong năm. 

5. Lượt khách phục vụ (Mã 15): là số lượt người đến thuê buồng (phòng), nghỉ 
tại cơ sở lưu trú, bao gồm: Số lượt khách thuê buồng (phòng) để ngủ qua đêm và số 
lượt khách thuê buồng (phòng), nghỉ theo giờ trong ngày (khách không nghỉ qua 
đêm). 

Ví dụ: Khách sạn A trong ngày 1/7/2016 tiếp nhận 2 đoàn khách: Đoàn 1 có 10 
người đến nghỉ trong 3 ngày; đoàn 2 có 4 người chỉ đến nghỉ buổi trưa trong 3 giờ. Như 
vậy số lượt khách ngày 1/7 mà khách sạn A phục vụ là: 10 người + 4 người = 14 người. 
Trong đó chia ra khách trong ngày có 4 người và khách ngủ qua đêm là 10 người. 

Lưu ý: 

- Lượt khách đến thuê buồng/giường tại cơ sở lưu trú không phân biệt lứa tuổi, 
có nghĩa là những người già (trên 64 tuổi) và trẻ em (dưới 15 tuổi) đi cùng đều được 
tính là lượt khách cho mỗi người. 

- Trong năm 2016, nếu một người khách đến thuê phòng nghỉ nhiều lần tại một 
cơ sở thì mỗi lần đến đều được tính là một lượt khách. 

- Trong trường hợp khách đến đăng ký thuê phòng ngủ qua đêm (đã thanh toán 
tiền phòng) nhưng vì một lý do nào đó không ngủ lại đêm tại cơ sở thì người khách 
này vẫn được tính là khách có ngủ qua đêm. 

- Trường hợp khách của đơn vị này đưa đến các đơn vị khác thì khách thuê 
buồng ngủ ở đâu thì đơn vị đó được tính, ví dụ đoàn công tác của Tổng cục Thống kê 
có 5 người đến nghỉ tại khách sạn A nhưng vì khách sạn A đông khách nên chỉ xếp 
chỗ được cho 3 người và 2 người còn lại được khách sạn A gửi sang nghỉ tại khách sạn 
B thì số lượt khách được tính cho khách sạn A là 3 lượt khách (khách sạn B là 2 lượt 
khách). 

6. Ngày khách phục vụ (Mã 22): là số ngày mà khách có ngủ lại qua đêm do 
các đơn vị lưu trú phục vụ. Chỉ tiêu này có thể tính được theo hai cách: (1) Nhân số 
lượng người với số ngày lưu lại của từng đoàn khách, sau đó tổng hợp chung trong kỳ; 
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(2) Cộng số khách của tất cả các ngày trong kỳ báo cáo. Cũng tương tự như lượt 
khách, việc xác định ngày khách là căn cứ vào chứng từ thanh toán của khách hàng. Ví 
dụ ông Nam đến khách sạn A nghỉ mặc dù chưa ngủ lại đêm ở khách sạn nhưng vì quá 
thời gian cho phép thuê ngày của khách sạn nên ông Nam vẫn phải trả tiền thuê phòng 
1 ngày thì ông Nam vẫn được khách sạn A tính là khách có ngủ qua đêm và tính là 1 
ngày khách. 

Hai chỉ tiêu "Lượt khách phục vụ" và "Ngày khách phục vụ" được thống kê 
riêng đối với khách quốc tế (khách mang quốc tịch nước ngoài và Việt kiều) và khách 
trong nước. 

Quan hệ giữa chỉ tiêu lượt khách và ngày khách trong các cơ sở lưu trú: chỉ 
tiêu ngày khách phục vụ chỉ tính đối với khách ngủ qua đêm nên chỉ so sánh giữa lượt 
khách ngủ qua đêm với ngày khách phục vụ vì vậy ngày khách phục vụ luôn lớn hơn 
hoặc bằng lượt khách ngủ qua đêm. 
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Phiếu 1A.6.2/TĐTKT-DL 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH 
 

1. Dịch vụ du lịch lữ hành (tour) và các hoạt động hỗ trợ du lịch: bao gồm 

các hoạt động bán, tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói hoặc không trọn 

gói phục vụ khách du lịch nội địa và quốc tế, cung cấp thông tin du lịch, tư vấn, chào 

mời, lập kế hoạch du lịch và hướng dẫn khách du lịch, kể cả đại lý du lịch cho đơn 

vị khác. 

2. Lượt khách du lịch theo tour: là tổng số lượt khách đi du lịch theo từng 

tour do cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành đảm nhiệm, trong đó tách riêng lượt 

khách quốc tế, lượt khách trong nước và khách Việt Nam đi ra nước ngoài. Chỉ tiêu 

này chỉ áp dụng đối với các chuyến phục vụ du lịch theo tour, các đơn vị đại lý du lịch 

và cơ sở chuyên hoạt động hỗ trợ cho du lịch không tính chỉ tiêu này. Khách do các 

đơn vị lữ hành phục vụ có thể do bản thân đơn vị tự khai thác hoặc do tiếp nhận từ các 

đơn vị khác. 

3. Ngày khách du lịch theo tour: là tổng số ngày khách đi du lịch của tất cả 

các tour du lịch do cơ sở thực hiện trong kỳ. Số ngày khách du lịch của từng tour được 

tính bằng cách lấy số khách tham gia tour nhân với độ dài (số ngày) của tour tương ứng. 

Quan hệ giữa các chỉ tiêu và điểm chú ý đối với các cơ sở có hoạt động lữ hành: 

- Chỉ tiêu lượt khách chỉ được tính đối với các cơ sở chuyên hoạt động lữ hành 

(tức là hoạt động của các cơ sở chuyên tổ chức các chuyến du lịch trọn gói hoặc không 

trọn gói). Còn các cơ sở có hoạt động hỗ trợ cho du lịch như đại lý cho đơn vị khác, 

môi giới, chào mời, tư vấn... thì không được tính số lượt khách đã phục vụ này. 

- Chỉ tiêu ngày khách đối với các cơ sở lữ hành được tính cho toàn bộ số khách 

(kể cả khách đi trong ngày và khách đi dài ngày) mà được cơ sở phục vụ. 

- Chỉ tiêu ngày khách du lịch theo tour luôn lớn hơn hoặc bằng lượt khách du 

lịch theo tour. 

4. Doanh thu thuần của hoạt động du lịch lữ hành (tour): là tổng số tiền đã 

và sẽ thu được từ hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, kể cả phần thu của khách 

để chi trả cho các đơn vị kinh doanh khác như tiền vé, tiền ăn, ngủ, tiền vui chơi, 

giải trí... 
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- Thu từ khách quốc tế là phần cơ sở cung cấp dịch vụ lữ hành thu từ người 
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian ít 
hơn 12 tháng với mục đích chính của chuyến đi không phải để thực hiện các hoạt động 
đem lại thù lao hoặc thu nhập. 

- Thu từ khách trong nước là phần mà cơ sở cung cấp dịch vụ lữ hành thu từ 
người Việt Nam rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình đi nơi khác (trong nước) 
để tham quan, du lịch hoặc cho các mục đích khác trong thời gian ít hơn 12 tháng với 
mục đích chính của chuyến đi không phải để thực hiện các hoạt động đem lại thù lao 
hoặc thu nhập. 

- Thu từ khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài là phần mà cơ sở cung cấp dịch 
vụ du lịch theo tour thu từ khách là người thường trú tại Việt Nam đi ra khỏi lãnh thổ 
Việt Nam trong thời gian ít hơn 12 tháng với mục đích chính của chuyến đi không phải 
để thực hiện các hoạt động đem lại thù lao hoặc thu nhập. 

5. Doanh thu thuần hoạt động hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức 
tour du lịch: là số tiền hoa hồng mà các cơ sở chuyên làm đại lý du lịch được hưởng 
do bán các chương trình du lịch của một cơ sở lữ hành khác cho khách du lịch và số 
tiền thu được của các cơ sở chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường, tuyên 
truyền, quảng cáo, xúc tiến du lịch,... 

6. Tổng số tiền chi trả hộ khách phục vụ tour: là số tiền mà các cơ sở du lịch 
lữ hành thu của khách hàng để chi trả cho các đơn vị khác thực hiện các dịch vụ không 
do đơn vị lữ hành trực tiếp cung cấp để phục vụ khách du lịch, như: Chi mua vé máy 
bay, tàu hỏa, ô tô... để đi lại, chi trả tiền lưu trú, chi ăn uống, mua vé tham quan, vui 
chơi, giải trí... 
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Phiếu 1A.7.1/TĐTKT-TC 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH  
VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

 

Đối tượng điều tra của biểu này là các doanh nghiệp/cơ sở có hoạt động chính 
là hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính thuộc các Tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như ngân hàng thương mại, ngân hàng 
chính sách, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước 
ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã 
tín dụng v.v... hoạt động ở Việt Nam. 

Biểu này không áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
chứng khoán. 

Các đơn vị thuộc đối tượng điều tra là đơn vị thường trú của Việt Nam, các chỉ 
tiêu trong biểu này đều thống nhất với nội dung, phương pháp tính được quy định 
trong chế độ báo cáo thống kê, kế toán áp dụng cho các Tổ chức tín dụng.  

Các chỉ tiêu trong biểu này phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, 
được tính theo giá thực tế và bằng đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ được quy đổi thành 
đồng Việt Nam theo tỷ giá chính thức bình quân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
công bố. 

A. Các khoản thu  

1. Thu nhập từ hoạt động tín dụng: bao gồm các khoản sau: Thu lãi tiền gửi, 
Thu lãi cho vay, Thu lãi từ đầu tư chứng khoán, Thu lãi cho thuê tài chính và Thu khác 
về hoạt động tín dụng. 

2. Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ: Bao gồm các khoản thu từ dịch vụ thanh 
toán, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, thu từ dịch vụ ngân quỹ, thu từ nghiệp vụ uỷ thác và 
đại lý, thu từ dịch vụ tư vấn, thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, thu phí nghiệp vụ 
chiết khấu, thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két và thu khác. 

3. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: Bao gồm các khoản thu về kinh 
doanh ngoại tệ, thu về kinh doanh vàng và thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. 

4. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác: Bao gồm các khoản thu về kinh 
doanh chứng khoán, thu từ nghiệp vụ mua bán nợ, thu từ các công cụ tài chính phái 
sinh khác và thu về hoạt động kinh doanh khác. 

5. Thu nhập góp vốn, mua cổ phần: là các khoản thu nhập từ việc góp vốn, mua 
cổ phần của các tổ chức tín dụng khác và các tổ chức kinh tế. 

6. Thu nhập khác: bao gồm các khoản thu khác của Tổ chức tín dụng ngoài các 
khoản thu nói trên,  
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Trong đó cần tách riêng thu bất thường, là những khoản thu mà tổ chức tín 
dụng không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc 
những khoản thu không mang tính chất thường xuyên. Những khoản thu bất thường có 
thể do chủ quan của đơn vị hay do khách quan đưa tới. 

B. Các khoản chi phí: là tổng tất cả các khoản chi phí phát sinh trong Tổ chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Trong đó cần tách riêng: 

1. Chi phí hoạt động tín dụng: bao gồm các khoản sau: Trả lãi tiền gửi, Trả lăi 
tiền vay, Trả lãi phát hành giấy tờ có giá, Trả lãi tiền thuê tài chính và Chi phí khác.  

Trong đó cần tách riêng Chi phí khác: gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các 
khoản chi tương đương trả lãi của Tổ chức tín dụng ngoài các khoản chi lãi nói trên. 

2. Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối: bao gồm chi về kinh doanh ngoại 

tệ, chi về kinh doanh vàng và chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. 

3. Chi phí mua bán chứng khoán: bao gồm chi phí mua bán chứng khoán đầu tư 

và chứng khoán kinh doanh. 

4. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí: là các khoản chi nộp thuế, phí, lệ phí 

của tổ chức tín dụng, bao gồm: 

- Thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ, thuế nhập khẩu được tính vào chi phí. 

- Thuế môn bài, thuế đất, thuế tài nguyên, lệ phí, các chi phí khác coi như thuế, lệ phí. 

Chú ý: Khoản mục này không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.  

5. Chi phí cho nhân viên: là tổng các khoản chi trong tài khoản 85, bao gồm các 

khoản: lương và phụ cấp, chi ăn ca; các khoản chi để đóng góp theo lương; chi trợ cấp; 

chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động... 

Trong đó cần tách riêng khoản chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ 

lao động.  

6. Chi cho hoạt động quản lý và công vụ: là tổng các khoản chi trong tài khoản 

86, trong đó cần tách riêng các khoản chi về công tác phí; chi đào tạo, huấn luyện 

nghiệp vụ; chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến; chi về 

các hoạt động đoàn thể và các khoản chi phí quản lý khác.  

Chú ý: Các khoản chi phí quản lý khác (Tài khoản 869) không bao gồm chi về 

vật liệu và giấy tờ in; chi bưu phí và điện thoại; chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, 

quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại và chi mua tài liệu, sách báo và cần chi tiết một số 

khoản mục sau: 
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 + Chi điện, nước, vệ sinh cơ quan, chi y tế cơ quan. 

 + Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước. 

7. Chi về tài sản: là các khoản chi trong tài khoản 87, trong đó cần tách riêng 

khấu hao tài sản cố định.  

8. Chi phí dự phòng: gồm các khoản chi dự phòng giảm giá chứng khoán, dự 

phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá vàng, ngoại tệ, dự phòng cho các dịch 

vụ thanh toán và dự phòng rủi ro khác theo quy định. 

9. Các khoản chi phí còn lại: là các khoản chi còn lại chưa được liệt kê ở trên, 

trong đó cần tách riêng khoản chi phí bất thường nằm trong chi phí khác (tài khoản 

89). Chi phí bất thường là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt 

với hoạt động thông thường của đơn vị mang lại, như chi phí thanh lý, nhượng bán 

TSCĐ, tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế hoặc cũng có thể là những khoản chi phí 

bị bỏ sót từ những năm trước... 

C. Chênh lệch giữa các khoản thu và các khoản chi phí: Phản ánh lợi nhuận 
trước thuế thu được từ hoạt động trung gian tài chính và hoạt động hỗ trợ cho hoạt 
động tài chính tiền tệ của đơn vị, bằng tổng thu trừ tổng chi. 
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Phiếu 1A.7.2/TĐTKT-XNKDVTCNH 

HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ 
CỦA NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

 

Xuất khẩu (Thu): là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo thu được từ khách hàng 
nước ngoài (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - người tiêu dùng dịch vụ là người không 
cư trú của Việt Nam) về việc cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng; bưu chính 
viễn thông; xây dựng; bảo hiểm; máy tính và thông tin, phí mua bán quyền sử dụng 
giấy phép, thương hiệu, bản quyền; dịch vụ kinh doanh; dịch vụ cá nhân, văn hóa và 
giải trí cho họ. 

Nhập khẩu (Chi): là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo thanh toán cho phía nước 
ngoài (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - người cung cấp dịch vụ là người không cư trú 
của Việt Nam) về việc sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng; bưu chính viễn 
thông; xây dựng; bảo hiểm; máy tính và thông tin, phí mua bán quyền sử dụng giấy 
phép, thương hiệu, bản quyền; dịch vụ kinh doanh; dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí 
mà phía nước ngoài đã cung cấp. 

I. Dịch vụ tài chính, ngân hàng (mã 2600) 

Dịch vụ tài chính bao gồm các giao dịch sau: 

Dịch vụ thanh toán gồm phí chuyển tiền; dịch vụ thanh toán bù trừ liên ngân hàng. 

Dịch vụ bảo lãnh tín dụng gồm phí bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo 

lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh đối ứng, 

bao thanh toán và các bảo lãnh khác. 

Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư gồm phí dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, 

quỹ đầu tư vàng, quỹ đầu tư bất động sản,... 

Dịch vụ tư vấn tài chính gồm các loại phí dịch vụ: Tư vấn tiền gửi, tư vấn thẩm 

định và tái thẩm định, tư vấn cổ phần hóa,... và các tư vấn liên quan đến tài chính khác. 

Dịch vụ khác liên quan đến tài chính gồm các loại phí sau: 

- Mở thư tín dụng, cấp hạn mức tín dụng và các công cụ tương tự khác; 

- Dịch vụ cho thuê tài chính; 

- Dịch vụ quản lý tài sản tài chính; 
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- Thu xếp các hợp đồng phái sinh tài chính; 

- Bảo lãnh phát hành, phát hành vận đơn, môi giới thanh toán hoàn trả chứng 
khoán có thể hoàn trả, bao gồm cả các khoản hoa hồng về thanh toán thu nhập từ 
chứng khoán; 

- Dịch vụ lưu ký (giữ hộ) tài sản tài chính hoặc vàng; 

- Dịch vụ quản lý tài sản tài chính; 

- Dịch vụ sáp nhập và mua lại; 

- Dịch vụ tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm; 

- Dịch vụ thẻ tín dụng và các dịch vụ cấp tín dụng khác; 

- Giao dịch ngoại hối; 

- Quản lý thị trường tài chính; 

- Dịch vụ về các hợp đồng tương lai về hàng hóa; 

- Xếp hạng tín dụng; 

- Dịch vụ khác liên quan đến tài chính. 

II. Dịch vụ khác 

1. Dịch vụ bưu chính và viễn thông bao gồm chi phí mà đơn vị báo cáo trả cho 

phía nước ngoài về việc sử dụng các dịch vụ bưu phẩm bưu kiện, chuyển phát và viễn 

thông của họ. 

Lưu ý: 

- Không bao gồm dịch vụ vận chuyển bưu phẩm do các doanh nghiệp vận tải 

thực hiện trên cơ sở hợp đồng với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; 

- Không bao gồm dịch vụ tài chính bưu chính; 

- Không bao gồm dịch vụ lắp đặt các thiết bị viễn thông (thuộc dịch vụ xây dựng); 

- Dịch vụ dữ liệu, dịch vụ liên quan đến máy tính (thuộc dịch vụ máy tính và 

thông tin). 

2. Dịch vụ xây dựng ở Việt Nam là tổng số tiền mà đơn vị báo cáo phải trả cho 

nhà thầu nước ngoài là người không cư trú khi họ thực hiện các dự án xây dựng nhà ở, 

nhà chung cư, các công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ, lắp đặt và hoàn thiện các dịch 

vụ xây dựng chuyên dụng tại Việt Nam. 
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3. Phí bảo hiểm: tổng số phí bảo hiểm đơn vị báo cáo mua từ các hãng bảo 

hiểm nước ngoài là người không cư trú về các gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm du lịch 

(cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp), bảo hiểm hỏa hoạn..., các dịch vụ hỗ trợ 

hoạt động bảo hiểm (dịch vụ đánh giá tổn thất, dịch vụ tư vấn bảo hiểm và hưu trí). 

4. Dịch vụ máy tính, thông tin 

4.1. Dịch vụ máy tính bao gồm các giao dịch giữa đơn vị báo cáo với người 

không cư trú về lập trình, gia công phần mềm, thiết kế trang web; xử lý dữ liệu; thuê 

và cho thuê không gian máy chủ trên internet, quản lý trang web,... và các dịch vụ liên 

quan đến máy tính. 

Lưu ý: các khoản phí phải trả cho việc vận hành hệ thống máy tính liên quan 

đến thanh toán như phí SWIFT được tính vào dịch vụ máy tính. 

4.2. Dịch vụ thông tin: các khoản chi phí liên quan giữa tổ chức tín dụng với 

đối tác nước ngoài về việc cung cấp tin tức, hình ảnh, bài viết,... và các thông tin liên 

quan khác. 

Lưu ý: không bao gồm giá trị thông tin cung cấp, phí đào tạo công nghệ thông 

tin giữa ngân hàng/tổ chức tín dụng với đối tác nước ngoài. 

5. Phí bán/mua quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền gồm các 

khoản phí liên quan đến việc bán/mua và sử dụng bản quyền, thương hiệu và các 

quyền tương tự khác cũng như nhượng quyền sử dụng giấy phép; nhượng quyền 

thương mại và các quyền tương tự khác giữa đơn vị báo cáo với người không cư trú. 

6. Dịch vụ kinh doanh khác: bao gồm các giao dịch giữa đơn vị báo cáo với 

người không cư trú về: 

- Dịch vụ pháp luật, kế toán, quản lý tư vấn và quan hệ công cộng; 

- Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; 

- Dịch vụ nghiên cứu và phát triển; 

- Dịch vụ kiến trúc, kỹ sư và các dịch vụ kỹ thuật khác; 

- Dịch vụ nông nghiệp, khai thác mỏ và các dịch vụ chế biến tại chỗ khác; 

- Các dịch vụ kinh doanh khác chưa phân vào đâu; 

- Các dịch vụ giữa các doanh nghiệp liên quan. 
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7. Dịch vụ cá nhân, văn hóa, giải trí 

7.1. Dịch vụ giáo dục: bao gồm giao dịch giữa đơn vị báo cáo với người không 
cư trú về việc mở các khoá đào tạo từ xa, đào tạo qua truyền hình hay internet; thuê 
giảng viên giảng dạy, tư vấn và hỗ trợ giáo dục. 

7.2. Dịch vụ phục vụ cá nhân, văn hóa và giải trí khác: bao gồm giao dịch giữa 
đơn vị báo cáo với người không cư trú về các dịch vụ liên quan đến việc lưu trữ, thư 
viện, bảo tàng, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ,... và dịch vụ văn hóa khác. 
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Phiếu 1A.8/TĐTKT-BH 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM  
VÀ MÔI GIỚI BẢO HIỂM 

 

1. Doanh thu phí bảo hiểm, thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 

+ Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm: chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu 
phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản, gồm: Giảm phí bảo 
hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo 
hiểm và chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong 
kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; giảm dự phòng phí chưa được 
hưởng của bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp 
bảo hiểm nhân thọ. 

+ Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm, thu hoa hồng môi giới bảo hiểm: là 
tổng số hoa hồng môi giới bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp môi 
giới bảo hiểm. 

2. Phí nhượng tái bảo hiểm 

+ Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: là tổng số phí nhượng tái bảo hiểm phải 
chuyển cho các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ sau khi trừ (-) 
khoản chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm. 

+ Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: tổng số phí nhượng tái bảo hiểm phải 
chuyển cho các doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ. 

3. Doanh thu phí bảo hiểm thuần 

Là tổng số doanh thu phí bảo hiểm phát sinh sau khi trừ (-) các khoản giảm phí, 
hoàn phí, phí nhượng tái bảo hiểm và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự 
phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng giảm dự phòng phí nhượng tái bảo 
hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm. 

4. Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh 
bảo hiểm 

+ Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm: 

Là tổng số doanh thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản 
hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm phát sinh 
trong kỳ báo cáo. 
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+ Doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu của các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt 
động kinh doanh bảo hiểm gốc, nhận tái và nhượng tái bảo hiểm như doanh thu phí về 
dịch vụ đại lý giám định tổn thất, giải quyết bồi thường, yêu cầu đòi người thứ ba bồi 
hoàn, xử lý hàng tổn thất đã giải quyết bồi thường 100% và các khoản thu khác trong 
kỳ báo cáo. 

5. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới 
bảo hiểm 

+ Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 

Là tổng số doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm và các khoản thu khác 
của hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phí, giảm hoa hồng, 
hoàn phí, hoàn hoa hồng, phí nhượng tái bảo hiểm và sau khi điều chỉnh các khoản tăng 
giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng giảm dự phòng phí nhượng 
tái bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong kỳ báo cáo hoặc sau khi 
điều chỉnh các khoản tăng, giảm dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc và 
nhận tái bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ báo cáo. 

+ Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm: 

Là số thu nhập của hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm, được tính bằng 
cách lấy tổng thu hoa hồng môi giới bảo hiểm và thu khác hoạt động môi giới bảo 
hiểm trừ đi các khoản giảm trừ (giảm hoa hồng môi giới, hoàn hoa hồng môi giới) để 
tính kết quả kinh doanh trong năm. 

6. Chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: phản ánh tổng số chi bồi thường 
bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và các khoản chi liên quan đến hoạt động bồi 
thường khi xảy ra tai nạn tổn thất sau khi trừ (-) các khoản phải thu ghi giảm chi bồi 
thường, gồm: Thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường 100% của 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: phản ánh tổng số chi bồi thường và 
trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo. 

7. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm 

Chỉ tiêu này phản ánh số chi bồi thường phải thu của doanh nghiệp nhận tái bảo 
hiểm để giảm chi bồi thường bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
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trong kỳ báo cáo hoặc để giảm chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm đối với doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong ký báo cáo. 

8. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm 

Phản ánh số tăng, giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo 

hiểm, là số chênh lệch giữa số dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo 

hiểm phải trích trong năm tài chính với số dự phòng bồi thường năm trước chuyển 

sang đối với hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ (dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và 

nhận tái bảo hiểm năm trước chuyển sang đối với hoạt động bảo hiểm nhân thọ). 

9. Tăng (giảm) dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm 

Phản ánh số tăng, giảm dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm là số chênh 

lệch giữa số dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm phải trích trong năm tài chính 

với số dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm năm trước chuyển sang. 

10. Tổng chi bồi thường bảo hiểm và trả tiền bảo hiểm 

Đối với DNBH phi nhân thọ: là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí bồi 

thường của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sau khi trừ (-) các khoản thu giảm chi 

phí bồi thường bảo hiểm, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và sau khi điều chỉnh 

các khoản tăng giảm dự phòng bảo hiểm gốc và nhượng tái bảo hiểm, tăng giảm dự 

phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo. 

Đối với DNBH nhân thọ: là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí bồi thường 

và trả tiền bảo hiểm của DNBH nhân thọ sau khi trừ (-) các khoản thu giảm chi phí bồi 

thường và trả tiền bảo hiểm (như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm) và sau khi điều 

chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm 

phát sinh trong kỳ báo cáo. 

11. Tăng giảm dự phòng dao động lớn 

Chỉ tiêu này phản ánh số tăng, giảm dự phòng dao động lớn là số chênh lệch 

giữa số dự phòng dao động lớn phải trích trong năm với số dự phòng dao động lớn đã 

sử dụng trong năm. 

12. Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản các khoản chi hoa hồng 

bảo hiểm và chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo. 
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13. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới  
bảo hiểm 

+ Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 

Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: là tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm phi nhân thọ, bao gồm các khoản chi bồi thường, tăng giảm dự phòng dao động 
lớn và các khoản chi khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: là tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo 
hiểm nhân thọ, bao gồm các khoản chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm, tăng giảm dự 
phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc, tăng giảm dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm và 
các khoản chi phí khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm. 

+ Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm: 

Là tổng chi phí trực tiếp của hoạt động môi giới bảo hiểm tính trừ vào kết quả 
hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm trong năm, bao gồm: 

- Chi môi giới bảo hiểm 

- Chi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

- Chi khác hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm 

14. Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới 
bảo hiểm 

+ Đối với hoạt động bảo hiểm: 

Phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm 
với tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh 
nghiệp bảo hiểm. 

+ Đối với hoạt động môi giới bảo hiểm: 

Là chênh lệch giữa doanh thu thuần hoạt động môi giới bảo hiểm với tổng chi 
phí trực tiếp được phát sinh tính trừ vào doanh thu trong kỳ báo cáo. 

15. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong 
kỳ báo cáo. 

16. Giá vốn kinh doanh bất động sản đầu tư 

Chỉ tiêu này phản ánh giá vốn bất động sản đầu tư và các chi phí khác liên quan 
trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ báo cáo. 
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17. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu hoạt động kinh doanh bất 
động sản đầu tư với giá vốn bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ báo cáo. 

18. Doanh thu hoạt động tài chính 

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ 
báo cáo. 

19. Chi phí hoạt động tài chính 

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo. 

20. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính 

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần hoạt động tài chính 
với chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo. 

21. Chi phí bán hàng hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới 
bảo hiểm 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, cung 
cấp dịch vụ bảo hiểm và môi giới bảo hiểm: chi phí nhân viên, chi phí vật tư văn 
phòng, chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý 
đại lý bảo hiểm, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. 

22. Chi phí quản lý doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới 
bảo hiểm hoạt động môi giới bảo hiểm 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân 
viên, chi phí vật liệu, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế, phí và 
lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác phát sinh 
trong kỳ báo cáo. 

23. Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm 

Là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được 
tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm cộng (+) lợi nhuận 
từ hoạt động đầu tư bất động sản cộng (+) lợi nhuận gộp hoạt động tài chính trừ (-) Chi 
phí bán hàng - chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. 

24. Thu nhập khác 

Là các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi giới 
bảo hiểm và hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo. 
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25. Chi phí khác 

Là các khoản chi phí hoạt động khác ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm, môi 
giới bảo hiểm và hoạt động tài chính phát sinh kỳ báo cáo. 

26. Lợi nhuận khác 

Là chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác với các khoản chi phí khác phát 
sinh trong kỳ báo cáo. 

27. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế hoạt động kinh doanh bảo hiểm, 
hoạt động môi giới bảo hiểm 

Là tổng số lợi nhuận thực hiện trong năm của doanh nghiệp từ hoạt động kinh 
doanh bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và hoạt động khác trong năm. 

28. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Là tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong kỳ báo cáo. 

29. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Là chi phí thuế thu nhập hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh 
trong kỳ báo cáo. 

30. Lợi nhuận sau thuế 

Là tổng số lợi nhuận kế toán từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh trong kỳ. 

31. Lãi trên cổ phiếu:  

Là lợi nhuận sau khi trừ tất cả các khoản chi phí bao gồm thuế, lợi ích cổ đông 
thiểu số và cổ tức ưu đãi trên số bình quân gia quyền lượng cổ phiếu phổ thông đang 
lưu hành trong kỳ hiện tại. 

32. Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp 

Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp được tính bằng số thuế giá trị gia tăng 
đầu ra phát sinh trong năm trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ phát 
sinh trong năm của hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm. 
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Phiếu 1A.9.1/TĐTKT-BĐS 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KINH DOANH  
BẤT ĐỘNG SẢN 

 

1. Hoạt động kinh doanh bất động sản: là hoạt động bỏ vốn đầu tư tạo lập, 

mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại nhằm mục đích sinh lợi và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động kinh doanh 

bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm: Môi giới bất động sản; đánh giá bất 

động sản; tư vấn bất động sản; đấu giá bất động sản; đấu giá quyền sử dụng đất; quảng 

cáo và quản lý bất động sản. 

2. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bất động sản: là tổng số tiền đã 

thu và phải thu do cung cấp các dịch vụ kinh doanh bất động sản trong kỳ. Doanh thu 

dịch vụ kinh doanh bất động sản bao gồm doanh thu của các dịch vụ sau:  

+ Bán bất động sản, bao gồm cả đất nền phân lô và khu nhà lưu động. Doanh 

thu bán bất động sản bao gồm cả trị giá vốn của bất động sản đã bán;  

+ Cho thuê bất động sản để sản xuất, kinh doanh và để ở, kể cả đất nền phân lô; 

+ Điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê nhà để 

ở và nhà không dùng để ở (nhà kho, khu triển lãm, nơi dạo mát và trung tâm thương 

mại), đất, cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng 

lâu dài theo tháng, hoặc theo năm; 

+ Môi giới, tư vấn, đấu giá, định giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.   

Không tính trong “doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản” các doanh thu 

từ các hoạt động: xây dựng nhà cửa, các công trình để bán, chia tách và cải tạo đất; 

hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải 

để ở khác; dịch vụ cho thuê phòng ngắn ngày (theo ngày, tuần), ký túc xá cho học 

sinh, sinh viên. 

3. Trị giá vốn bất động sản đã bán: là số tiền thực tế đơn vị kinh doanh bất 

động sản bỏ ra để mua các loại bất động sản (đất và các công trình xây dựng) để bán 

lại cho khách hàng hoặc số vốn doanh nghiệp phải bỏ ra để tạo lập nên bất động sản, 

sau đó bán cho khách hàng. Chỉ tính trị giá vốn bất động sản tương đương với số bất 

động sản đã hoàn tất thủ tục mua bán (kể cả đã hoặc chưa thu được tiền).      



303 

 

Phiếu 1A.9.2/TĐTKT-TT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

1. Doanh thu thuần hoạt động dịch vụ xuất bản bao gồm số tiền đã và sẽ thu 

được từ hoạt động dịch vụ xuất bản. 

Hoạt động xuất bản bao gồm: xuất bản sách, lịch, tờ rơi, từ điển, bộ sách giáo 

khoa, tập bản đồ, ấn phẩm định kỳ, phần mềm và các ấn phẩm tương tự khác. 

Hoạt động xuất bản không bao gồm các hoạt động xuất bản tranh ảnh, video và 

phim trên đĩa DVD hoặc phương tiện tương tự. 

2. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình 

truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt 

động dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc. 

Hoạt động dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất 

bản âm nhạc bao gồm các hoạt động sản xuất phim, chương trình truyền hình thuộc đề 

tài sân khấu và không phải sân khấu trên chất liệu là phim nhựa, băng video, đĩa hoặc 

chất liệu khác để chiếu trực tiếp trên rạp hát hoặc trên truyền hình; hoạt động biên tập, 

cắt phim, lồng tiếng; hoạt động phát hành phim; hoạt động chiếu phim; mua và bán 

bản quyền phát hành phim; hoạt động ghi âm. 

3. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình bao 

gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động phát thanh, truyền hình. 

Hoạt động phát thanh, truyền hình bao gồm: hoạt động xây dựng chương trình 

hoặc phân phối nội dung và phát các chương trình theo bản quyền được chuyển 

nhượng; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình riêng, cụ thể để phát 

sóng đến công chúng. 

4. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ viễn thông bao gồm số tiền đã và 

sẽ thu được từ hoạt động viễn thông có dây, không dây, viễn thông vệ tinh và các hoạt 

động viễn thông khác. 

Hoạt động viễn thông cũng bao gồm cả hoạt động của các đại lý internet cung 

cấp dịch vụ truy cập internet cho khách hàng; hoạt động này cũng bao gồm hoạt động 

bán lại hạ tầng viễn thông, mạng cung cấp (mà không thực hiện cung cấp dịch vụ). 
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Loại trừ: hoạt động của các quán cà phê internet được tính vào hoạt động dịch 
vụ ăn uống. 

5. Doanh thu thuần của hoạt động lập trình, tư vấn và các hoạt động khác 
liên quan đến máy tính là số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ lập 
trình; lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công 
nghệ giao tiếp; cài đặt hệ thống, đào tạo, hướng dẫn và trợ giúp khách hàng; hoạt động 
quản lý, điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và các hoạt động khác liên quan 
đến máy vi tính; khắc phục sự cố máy tính và cài đặt phần mềm. 

Hoạt động lập trình bao gồm hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần 
mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng, kể cả các phần mềm nhúng. 

Lưu ý: Không bao gồm hoạt động xuất bản phần mềm; phần mềm đi kèm trong 
hoạt động lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và 
công nghệ giao tiếp. 

Hoạt động tư vấn và quản trị hệ thống máy tính, dịch vụ CNTT và dịch vụ khác 
có liên quan đến máy tính gồm các hoạt động: lập và thiết kế hệ thống máy tính tích 
hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp; cài đặt hệ thống, đào tạo, 
hướng dẫn và trợ giúp khách hàng; hoạt động quản lý, điều hành hệ thống máy tính 
của khách hàng và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; khắc phục sự cố máy 
tính và cài đặt phần mềm. 

Thu từ bán các sản phẩm phần mềm là số tiền đã hoặc sẽ thu được từ việc bán 
các loại phần mềm hệ thống; các phần mềm lập trình cho khách hàng nhằm phục vụ 
công tác quản lý, điều hành công việc, các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động 
chuyên môn và tác nghiệp... theo nhu cầu chung hoặc theo yêu cầu riêng biệt của từng 
khách hàng (không bao gồm thuế VAT và thuế xuất khẩu phần mềm). 

6. Doanh thu thuần của hoạt động dịch vụ thông tin bao gồm số tiền đã và sẽ 
thu được từ hoạt động xử lý dữ liệu, cho thuê và dịch vụ khác liên quan; cổng thông 
tin, dịch vụ thông tin khác, hoạt động thông tấn... 

7. Phần mềm quản lý bao gồm các loại phần mềm được sản xuất ra với mục 
đích chủ yếu phục vụ công tác quản lý chung của các đơn vị, tổ chức, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh, các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước...; bao gồm: Phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành công việc; phần mềm quản lý nhân sự; phần mềm lưu trữ 
hồ sơ, tài liệu, đơn thư khiếu nại; phần mềm quản lý tài chính; phần mềm kiểm soát 
nhân sự và chấm công... được thực hiện theo đơn đặt hàng riêng có tính đặc thù hoặc 
theo yêu cầu quản lý chung của nhiều cơ quan, tổ chức. 
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8. Phần mềm ứng dụng, tác nghiệp là những phần mềm được xây dựng để 
giải quyết những công việc hay vấn đề cụ thể nào đó thường gặp trong cuộc sống được 
thực hiện theo đơn đặt hàng riêng có tính đặc thù của một cá nhân hay tổ chức hoặc 
được thiết kế dựa trên yêu cầu chung của nhiều người; bao gồm các phần mềm như: 
Phần mềm kê khai hải quan điện tử; phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm một cửa 
điện tử; phần mềm kế toán; quản lý thuế; diệt vi rút; ngoại ngữ; quản lý khách hàng; 
quản lý thi công; thi đua khen thưởng; thư viện số, kho dữ liệu... 

9. Số lượng phần mềm có tính chất thương mại bao gồm toàn bộ số lượng 
phần mềm của cơ sở sản xuất với mục đích để bán trên thị trường, đã bàn giao hoặc 
chưa bàn giao cho khách hàng trong năm; bao gồm: số lượng phần mềm đã được viết 
xong, đã chạy thử nghiệm, bàn giao cho khách hàng và các phần mềm viết xong, đã 
chạy thử nghiệm nhưng chưa bán được hoặc chưa bàn giao cho khách hàng, kể cả 
những phần mềm dở dang của những năm trước được hoàn thành trong năm 2016 
nhưng loại trừ những phần mềm đang lập trình dở dang, chưa được thử nghiệm hoặc 
chưa bàn giao cho khách hàng. 
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Phiếu 1A.9.3/TĐTKT-DVK 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC 
 

Phạm vi thu thập thông tin một số ngành kinh doanh dịch vụ khác ở phiếu 
này gồm: 

1. Doanh thu thuần dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ bao gồm 
số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ. 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (ngành M trong Hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam - VSIC 2007): trong điều tra này chủ yếu thu thập thông tin 
của một số ngành thuộc ngành M như đã được liệt kê trong phiếu. Tại tỉnh/TP có các 
doanh nghiệp hoạt động trong các ngành còn lại thuộc ngành M, thực hiện phiếu điều 
tra và điền thông tin vào mục “Dịch vụ chuyên môn và khoa học công nghệ khác chưa 
được liệt kê”. 

2. Doanh thu thuần dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ du 
lịch lữ hành) bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động dịch vụ hành chính và 
dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ du lịch lữ hành). 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ du lịch lữ hành) gồm: các 
hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị, tài sản (không kèm người điều khiển), cho thuê 
đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản phi tài chính; dịch vụ lao động và việc 
làm; dịch vụ bảo vệ cá nhân, hệ thống bảo đảm an toàn, dịch vụ thám tử tư nhân; dịch 
vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan; dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và 
các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác... (trừ dịch vụ kinh doanh tour du lịch, đại lý du 
lịch, các dịch vụ hỗ trợ du lịch khác). 

3. Doanh thu thuần dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí bao gồm số tiền 
đã và sẽ thu được từ hoạt động dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí. 

Hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí bao gồm các hoạt động: 

- Tổ chức sự kiện, giới thiệu xúc tiến thương mại; 

- Hoạt động xổ số (loại trừ hoạt động cá cược và đánh bạc do khó khả thi khi 
thu thập thông tin). Trong hoạt động này có thu thập thông tin về số chi trả thưởng 
trong năm để phục vụ tính các chỉ tiêu của tài khoản quốc gia; 

- Các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí khác. 
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4. Doanh thu thuần dịch vụ khác bao gồm số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt 
động dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình (sửa chữa, bảo dưỡng 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và thiết bị liên lạc; sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia 
dụng; sửa chữa giày dép, giường, tủ, bàn ghế...); dịch vụ giặt là, làm sạch các sản 
phẩm dệt và lông thú; dịch vụ phục vụ tang lễ và các dịch vụ khác phục vụ cá nhân và 
cộng đồng chưa được kể trên. 
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Phiếu 1A.9.4/TĐTKT-YT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ Y TẾ 
     

Câu 5. Lao động phân theo trình độ chuyên ngành tại thời điểm 31/12/2016: 
căn cứ vào bằng cấp cao nhất hiện có của lao động tại cơ sở để phân tổ theo trình độ 
chuyên ngành được đào tạo như tiến sỹ y khoa, tiến sỹ dược; thạc sỹ y khoa, thạc sỹ 
dược; chuyên khoa cấp I, II y khoa, chuyên khoa cấp I, II dược; bác sỹ;... 

Câu 6. Một số kết quả SXKD của cơ sở năm 2016 

6.1. Tổng thu 

- Thu từ hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh bao gồm: toàn bộ số tiền đã thu 
và phải thu về cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng; không bao gồm 
doanh thu bán thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế gia dụng như máy đo huyết áp, máy đo 
đường huyết, máy massage,... (được ghi vào mục “các khoản thu khác”). 

- Thu từ hỗ trợ và trợ cấp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước: là khoản 
thu từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm cả tiền và hiện vật quy đổi ra 
tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận. 

Lưu ý: khoản thu vốn góp liên doanh liên kết của các tổ chức, cá nhân trong 
và ngoài nước không ghi trong khoản thu này (đây là khoản vốn đầu tư của doanh 
nghiệp). 

Khoản thu do được chia lãi đầu tư được ghi vào mục “Các khoản thu khác”. 

- Các khoản thu khác: gồm những khoản thu của doanh nghiệp chưa được ghi 
vào các khoản thu nêu trên như: doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu bất 
thường, thu do được chia lãi đầu tư,... 

6.2. Tổng chi 

- Chi phí hoạt động kinh doanh khám chữa bệnh bao gồm: toàn bộ các khoản 
chi được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Chi phí tiền 
lương, tiền công và các khoản thù lao trả cho người lao động được hạch toán vào 
khoản mục phải trả công nhân viên (TK 334), các khoản chi phí văn phòng phẩm, tiền 
điện, tiền nước, tiền điện thoại, chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư tiêu hao dùng cho 
quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí về trang thiết bị là các công 
cụ dụng cụ, đồ dùng lâu bền và khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp,... 
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- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ gồm: 
toàn bộ số tiền doanh nghiệp chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm TSCĐ và sửa 
chữa lớn TSCĐ trong năm 2016 (làm tăng TSCĐ) từ nguồn vốn tự có của doanh 
nghiệp, nguồn vốn vay và nhận góp vốn liên doanh của các tổ chức và cá nhân trong 
và ngoài nước. 

- Các khoản chi khác: là các khoản chi của doanh nghiệp chưa được ghi vào các 
khoản thu nêu trên như: Chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thường, chi góp vốn 
liên doanh, liên kết,.... 

6.3. Thu nhập bình quân của người lao động/tháng: được tính bằng tổng số 
tiền cơ sở trả cho người lao động trong năm chia cho (:) tổng số lao động bình quân 
năm chia cho (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm. 

Tiền lương cũng được tính tương tự như trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



310 

 

Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 
 

Câu 5. Lao động phân theo chuyên ngành: căn cứ vào quyết định về ngạch 
hiện có của lao động tại cơ sở để phân tổ theo các ngạch giảng viên cao cấp, giảng 
viên chính, giảng viên, giáo viên, lao động quản lý,... 

Câu 6. Một số kết quả SXKD của doanh nghiệp năm 2016 

6.1. Tổng thu 

- Thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục đào tạo bao gồm: toàn bộ số 

tiền đã thu và phải thu về cung cấp các dịch vụ giáo dục/ đào tạo cho khách hàng kể cả 

dịch vụ tư vấn du học; không bao gồm doanh thu bán sách, báo, tài liệu nghiên cứu và 

các dụng cụ học tập cho khách hàng (được ghi vào mục “các khoản thu khác”). 

- Thu từ hỗ trợ và trợ cấp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước: là khoản 

thu từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, trợ cấp, cho, biếu, tặng,... bao 

gồm cả tiền và hiện vật được quy đổi ra tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận. 

Lưu ý: khoản thu vốn góp liên doanh liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước không ghi trong khoản thu này (đây là khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp). 

Khoản thu do được chia lãi đầu tư được ghi vào mục “các khoản thu khác”. 

- Các khoản thu khác: gồm những khoản thu của doanh nghiệp chưa được ghi 

vào các khoản thu nêu trên như: doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu bất 

thường, thu do được chia lãi đầu tư,... 

6.2. Tổng chi 

- Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục/đào tạo bao 

gồm: toàn bộ các khoản chi được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp như: chi phí tiền lương, tiền công và các khoản thù lao trả cho người lao động 

được hạch toán vào khoản mục phải trả công nhân viên (TK 334), các khoản chi phí 

văn phòng phẩm, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chi phí nguyên nhiên vật liệu, 

vật tư tiêu hao dùng cho quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục/đào tạo của 

doanh nghiệp, chi phí về trang thiết bị là các công cụ dụng cụ, đồ dùng lâu bền và 

khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp,... 
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- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ gồm: 
toàn bộ số tiền doanh nghiệp chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm TSCĐ và sửa 
chữa lớn TSCĐ trong năm 2016 (làm tăng TSCĐ) từ nguồn vốn tự có của doanh 
nghiệp, nguồn vốn vay và nhận góp vốn liên doanh của các tổ chức và cá nhân trong 
và ngoài nước. 

- Các khoản chi khác: là các khoản chi của doanh nghiệp chưa được ghi vào 
các khoản thu nêu trên như: Chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thường, chi góp 
vốn liên doanh, liên kết,... 

6.3. Thu nhập bình quân của người lao động/tháng: được tính bằng tổng số 
tiền cơ sở trả cho người lao động trong năm chia cho (:) tổng số lao động bình quân 
năm chia cho (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm. 

Tiền lương cũng được tính tương tự như trên. 
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Phiếu 1A.10/TĐTKT-RT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU GOM VÀ XỬ LÝ  

RÁC THẢI, NƯỚC THẢI 

 

Phiếu này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp/cơ sở chuyên hoạt động trong lĩnh 
vực thu gom, xử lý rác thải làm sạch môi trường. 

- Khối lượng rác thực tế phát thải trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp: là 
toàn bộ rác thải ra từ tất cả các nguồn thải trên phạm vi doanh nghiệp trực tiếp được 
phân công thu gom, xử lý như hộ gia đình, các cơ quan, trường học, cơ sở y tế, khách 
sạn, nhà hàng, các cơ sở sản xuất,... thải ra trong năm báo cáo. 

- Rác thải sinh hoạt: là các loại rác thải phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày của 
các hộ gia đình dân cư, các cơ quan, trường học, các cơ sở y tế (không kể rác thải y tế 
độc hại), khách sạn, nhà hàng và rác thải tự nhiên (lá cây rụng),... 

- Rác thải nguy hại: là các loại rác thải do quá trình sản xuất, hoạt động của con 
người tạo ra, gây nguy hại cho môi trường. Rác thải nguy hại bao gồm rác thải y tế 
nguy hại và rác thải công nghiệp nguy hại: 

+ Rác thải y tế nguy hại: là rác thải do quá trình hoạt động y tế sinh ra như ống, 
kim tiêm; mảnh vỡ thuỷ tinh, các dụng cụ sắc nhọn; các loại mô, thịt cắt bỏ từ cơ thể 
bệnh nhân của các phòng mổ, phòng tiểu phẫu; các bệnh phẩm nuôi cấy, mô hoặc xác 
động vật thải ra từ các phòng xét nghiệm; các chất thải nhiễm trùng từ các phòng cách 
ly đặc biệt và từ các khoa truyền nhiễm, băng thấm dịch và máu; thuốc các loại bỏ đi 
do quá hạn hoặc kém phẩm chất được loại bỏ,... 

+ Rác thải công nghiệp nguy hại: là rác thải do các cơ sở sản xuất công nghiệp 
có sử dụng các loại nhiên, nguyên liệu đặc biệt sinh ra gây nguy hại cho môi trường 
như: Chất phóng xạ, hoá chất độc hại và các loại phế liệu, phụ liệu được xếp vào rác 
thải nguy hại. 

Phương pháp tính và ghi biểu: 

Đối với các doanh nghiệp làm nhiệm vụ thu gom và vận chuyển rác thải đến 
các cơ sở xử lý rác thải cuối cùng (bãi rác, cơ sở chế biến, tái chế,...) thì ghi số liệu tất 
cả các nội dung từ mục 1 đến mục 5 của cột 1. Đối với các doanh nghiệp chỉ làm 
nhiệm vụ thu gom và vận chuyển rác đến các nơi trung chuyển rác, thì chỉ ghi số liệu 
vào mục 4 - Phương tiện thu gom rác thải của cột 1, các mục khác bỏ trống. 
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1. Khối lượng rác thực tế phát thải trên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp: 
doanh nghiệp ước tính khối lượng rác thực tế phát thải từ các nguồn như dân cư, đơn 
vị, cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, cơ sở y tế,... trên địa bàn mà doanh 
nghiệp được phân công đảm nhiệm. Khối lượng rác thải này được phân loại và ghi 
riêng cho 3 loại là: Rác thải sinh hoạt, rác thải y tế nguy hại và rác thải công nghiệp 
nguy hại căn cứ vào khái niệm đã nêu trên. 

2. Khối lượng rác thải doanh nghiệp đã thu gom: Được tính theo công thức sau: 

Q = (mini fi)di 

- Q:  Khối lượng rác thu gom năm báo cáo. 

- mi:  Dung tích phương tiện vận chuyển loại i. 

- ni:  Số chuyến của một phương tiện vận chuyển loại i thực hiện bình quân 
ngày. 

- fi:  Số phương tiện loại i thực tế chuyên chở rác đến bãi chứa rác hoặc nhà 
máy chế biến rác bình quân ngày. 

- di:  Số ngày hoạt động thực tế của phương tiện loại i. 
 

Đối với doanh nghiệp đảm nhiệm cả hai khâu thu gom, vận chuyển trung 
chuyển và chuyên chở cuối cùng thì chỉ tính khối lượng rác theo các phương tiện đến 
bãi chứa rác cuối cùng. Không tính các chuyến phương tiện thu gom, vận chuyển rác 
từ các điểm dân cư, các cơ quan,... đến các bãi rác trung chuyển. Khối lượng rác thải 
doanh nghiệp đã thu gom cũng được phân loại và ghi riêng cho 3 loại là: Rác thải sinh 
hoạt, rác thải y tế độc hại và rác thải công nghiệp độc hại căn cứ vào khái niệm đã 
nêu trên. 

3. Khối lượng rác thải doanh nghiệp đã xử lý 

- Sản xuất phân bón: gồm khối lượng rác được dùng làm nguyên liệu cho các 
nhà máy chế biến rác và khối lượng rác được sử dụng trực tiếp làm phân bón cho sản 
xuất nông nghiệp. 

- Chôn lấp: là việc xử lý chất thải bằng cách chôn lấp hoặc tiêu huỷ đúng nơi 
qui định và quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

- Đốt: là việc xử lý chất thải bằng cách đưa vào lò đốt đúng nơi qui định và quy 
trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường. 

- Biện pháp xử lý khác: là rác thải được thu gom, vận chuyển ra các bãi chứa 
rác và được xử lý theo các phương pháp khác như rắc hoá chất, đốt thông thường,... 
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4. Phương tiện thu gom rác thải của doanh nghiệp 

Ghi 4 loại phương tiện thu gom rác thải chủ yếu của doanh nghiệp có đến thời 
điểm 31/12/2016, gồm: xe thu gom rác tự động, xe ben đổ rác, xe ép rác, xe đẩy tay, 
phương tiện khác (bao gồm máy xúc, máy ủi rác,...). Không tính các phương tiện vận 
chuyển mà doanh nghiệp thuê của các đơn vị khác. 

5. Cơ sở xử lý rác thải của doanh nghiệp 

- Bãi chứa rác: gồm các bãi chứa rác cuối cùng do doanh nghiệp quản lý được 
chính quyền địa phương quy định để chứa rác, chôn, phân loại và xử lý rác. 

- Diện tích bãi chứa rác: là tổng diện tích tất cả các bãi chứa rác hiện có do 
doanh nghiệp đang quản lý. 

- Cơ sở xử lý rác thải: gồm các cơ sở xử lý rác thải do doanh nghiệp quản lý 
theo phương pháp công nghiệp qui trình kỹ thuật gồm phân loại, xử lý, chế biến, tái 
chế, tiêu huỷ,... 

- Cơ sở xử lý nước thải bãi rác: gồm các cơ sở xử lý nước thải bãi rác do doanh 
nghiệp quản lý. Ghi theo công suất thiết kế và khối lượng nước thải mà cơ sở thực tế 
đã xử lý bình quân 1 ngày và khối lượng nước thải của bãi rác do cơ sở đã xử lý trong 
năm báo cáo. 
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Phiếu 1Am/TĐTKT-KH 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG  
CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT 

 

Tên doanh nghiệp: ghi đầy đủ tên doanh nghiệp như đã ghi trong phiếu 
1A/TĐTKT-DN (viết bằng chữ in hoa, có dấu, không viết tắt). 

Địa chỉ (Tỉnh/TP): ghi tên tỉnh, TP nơi đặt trụ sở văn phòng chủ quản của 
Doanh nghiệp. Điều tra viên ghi mã tỉnh, TP (gồm 02 chữ số) theo danh mục quy định 
như đã ghi trong phiếu 1A/TĐTKT-DN. 

Mục A: Tình hình sử dụng công nghệ/máy móc, thiết bị sản xuất, công nghệ 
thông tin và truyền thông của doanh nghiệp 

1.1. Kể tên 2 công nghệ hoặc máy móc, thiết bị sản xuất hiện đang được sử 
dụng nhiều nhất trong doanh nghiệp 

Ví dụ: Trong một doanh nghiệp có nhiều loại công nghệ hoặc máy móc, thiết bị 
sử dụng cho quá trình sản xuất như: Công nghệ dệt vải (đối với doanh nghiệp sản xuất 
vải); công nghệ sản xuất xi măng lò đứng hoặc quay (đối với doanh nghiệp sản xuất xi 
măng); công nghệ SX Bia (đối với doanh nghiệp SX chế biến thực phẩm đồ uống)... 
Doanh nghiệp chọn 2 loại máy móc, thiết bị hoặc dây chuyền SX, loại công nghệ quan 
trọng được sử dụng nhiều nhất, quyết định đến kết quả SX-KD của doanh nghiệp để 
ghi vào mục này. 

- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều công nghệ/MMTB cùng loại nhưng được 
mua nhiều lần khác nhau thì chọn công nghệ/MMTB được mua lần cuối cùng. 

Ví dụ: Doanh nghiệp Dệt may có chọn máy dệt là quan trọng nhất, nhưng hiện 
doanh nghiệp đang có 5 máy dệt cùng loại được mua ở 3 năm khác nhau, 2 máy cuối 
cùng được mua năm 2016, thì chọn 1 máy dệt doanh nghiệp mua năm gần nhất 2016 
cho phần “công nghệ hoặc máy móc, thiết bị sản xuất thứ nhất”. 

1.2. Nước sản xuất: ghi tên nước SX cho mỗi loại công nghệ/MMTB đã ghi ở 
mục 1.1, nếu công nghệ/MMTB của doanh nghiệp do nhiều nước SX, doanh nghiệp 
ghi tên nước SX chủ yếu nhất; điều tra viên ghi mã nước theo danh mục qui định. 

1.3. Năm sản xuất: thông tin lấy từ trong hồ sơ công nghệ/MMTB, nhãn hiệu... 

1.4. Loại công nghệ hoặc MMTB sản xuất: khoanh tròn 1 chữ số phù hợp nhất 
trong 5 mã (từ 1¸5) theo mức độ hiện đại đã được liệt kê. Nếu công nghệ/MMTB thuộc 
nhiều mức độ hiện đại khác nhau thì lựa chọn mức độ phổ biến nhất. 



316 

Ví dụ: MMTB kết hợp vừa do người điều khiển, vừa do máy tính điều khiển, 
nhưng chủ yếu do người điều khiển thì khoanh tròn mã số 3. 

1.5. Năm bắt đầu sử dụng: ghi năm chính thức doanh nghiệp đưa công nghệ/ 
MMTB vào sản xuất; không tính năm doanh nghiệp thực tế mua nhưng bảo quản trong 
kho, chưa đưa vào sản xuất. 

1.6. Tổng chi phí mua công nghệ hoặc MMTB cộng dồn tính đến 31/12/2016: 
ghi toàn bộ chi phí ban đầu khi mua công nghệ/MMTB, gồm: Giá mua cộng chi phí 
vận chuyển, thuế, chi phí lắp đặt, chạy thử (không tính các chi phí sửa chữa lớn, trung 
đại tu, nâng cấp). Trường hợp doanh nghiệp đi thuê công nghệ/MMTB thì doanh 
nghiệp ước tính giá trị của công nghệ/MMTB vào thời điểm bắt đầu thuê. 

1.6.1. Tổng chi phí mua công nghệ hoặc MMTB trong năm 2016: liên quan đến 
câu 3.1 cột a mã 1 “Mua”. 

1.7. Số ngày/giờ hoạt động trung bình của MMTB sản xuất: số ngày hoạt 
động trung bình trong 1 tuần, số giờ hoạt động trung bình trong 1 ngày của MMTB sản 
xuất trong năm 2016. 

2.1. Kể tên 2 công nghệ hoặc máy móc, thiết bị thông tin và truyền thông hiện 
đang được sử dụng nhiều nhất trong doanh nghiệp: 

- Lựa chọn 2 công nghệ/MMTB thông tin và thuyền thông quan trọng nhất hoặc 
doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất phục vụ cho sản xuất. 

Ví dụ: Máy điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, máy tính cá nhân, 
Internet,... 

- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều công nghệ/MMTB công nghệ thông tin và 
truyền thông cùng loại nhưng được mua ở nhiều lần khác nhau thì chọn công nghệ/ 
MMTB thông tin và truyền thông được mua lần cuối cùng. 

Ví dụ: doanh nghiệp chọn máy tính cá nhân là quan trọng số 1, nhưng hiện 
doanh nghiệp đang có 9 máy tính cá nhân cùng loại được mua ở 3 năm khác nhau, lần 
mua máy tính cá nhân cuối cùng được mua năm 2016 gồm 4 máy tính, thì chọn 1 máy 
tính cá nhân doanh nghiệp mua năm 2016 để ghi vào mục “công nghệ/MMTB công 
nghệ thông tin và truyền thông quan trọng thứ nhất”. 

2.2. Nước sản xuất: (tương tự như 1.2) 

2.3. Năm sản xuất: (tương tự như 1.3) 

2.4. Loại thiết bị công nghệ: (tương tự như 1.4) 
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2.5. Năm bắt đầu sử dụng: (tương tự như 1.5) 

2.6. Chi phí mua công nghệ hoặc MMTB lúc đầu: (tương tự như 1.6) 

2.6.1. Tổng chi phí mua công nghệ hoặc TT & TT trong năm 2016: liên quan 
đến câu 3.1 cột b mã 1 “Mua”. 

3.1. Tỷ lệ % (tính theo giá trị) công nghệ/MMTB doanh nghiệp sử dụng trong 
năm 2016: 

- Theo đánh giá của doanh nghiệp thì tỷ lệ % dựa trên giá trị công nghệ/MMTB 
doanh nghiệp đang sử dụng hiện nay được cung cấp từ nguồn nào: Doanh nghiệp phải 
đi mua, doanh nghiệp khác cung cấp (không phải mua), doanh nghiệp tự phát triển,... 

3.1.1. Nếu phần lớn công nghệ/MMTB không do doanh nghiệp tự phát triển (tỷ 
lệ tự phát triển <50%) thì nhà cung cấp công nghệ/MMTB chủ yếu cho doanh nghiệp? 
phải khoanh tròn 1 mã trong 6 mã (từ 1¸6). 

Lưu ý: Nếu tỷ lệ tự phát triển ≥ 50%, chuyển đến 3.2 (không trả lời câu 3.1.2 
và 3.1.3) 

3.1.2. Nếu phần lớn (>50%) công nghệ/MMTB được cung cấp bởi doanh 
nghiệp nước ngoài ở ngoài Việt Nam (câu trả lời ở mục 3.1.1 là mã 5, 6 hoặc 7) thì trả 
lời nước và mã nước cung cấp công nghệ/MMTB cho doanh nghiệp. 

3.1.3. Nếu phần lớn (>50%) công nghệ/MMTB được cung cấp bởi doanh 

nghiệp ở Việt Nam (câu trả lời ở mục 3.1.1 là mã 1, 2, 3, 4 hoặc 7) thì khoanh tròn 

một mã trong 5 mã (từ 1¸5) loại doanh nghiệp cung cấp công nghệ/MMTB cho 

doanh nghiệp. 

3.2. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng công nghệ sản xuất, công nghệ TT và TT 

của doanh nghiệp được thực hiện bằng cách nào? chọn 1 mã trong 3 mã (từ 1¸3): 

doanh nghiệp tự bảo dưỡng 100%, doanh nghiệp phải thuê ngoài bảo dưỡng 100%; 

trường hợp vừa thuê ngoài và vừa tự bảo dưỡng thì phải ước tỷ lệ % tự bảo dưỡng,  

% thuê ngoài và cộng lại phải bằng 100%. 

3.3. Số lao động của doanh nghiệp có thay đổi nhờ việc phát triển và sử dụng 

công nghệ sản xuất, công nghệ thông tin và truyền thông? khoanh tròn một mã trong 3 

mã (từ 1¸3). 

3.4. Trong doanh nghiệp, ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc vận 

hành, bảo trì, bảo dưỡng công nghệ? khoanh tròn một mã trong 3 mã (từ 1¸3). 
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Mục B: Cơ cấu đầu vào và quan hệ với nhà cung cấp 

4.1 a. Doanh nghiệp mua nguyên, vật liệu thô sử dụng cho sản xuất (%): 

Nguyên vật liệu thô là nguyên, vật liệu chưa qua chế biến, có nguồn gốc từ 
thiên nhiên như: Quặng sắt dùng cho các nhà máy luyện sắt, thép; mía dùng cho các 
nhà máy sản xuất đường, gỗ khai thác dùng cho các nhà máy chế biến các sản phẩm từ 
gỗ, Lúa dùng cho các nhà máy xay xát... 

Cộng mã 1 đến mã 5 bằng 100%. 

4.1 b. Khi chọn mã 4 hoặc 5 trong câu 4.1a: kể tên nước, mã nước, tỷ lệ %, 
năm mà doanh nghiệp mua nguyên, vật liệu thô quan trọng nhất; điều tra viên đánh mã 
nước theo danh mục qui định. 

4.1 c. Khi chọn mã 4 hoặc 5 trong câu 4.1a: khoanh tròn 1 lựa chọn thích hợp. 

4.2.1. Doanh nghiệp có ký hợp đồng dài hạn (từ 36 tháng trở lên) với các nhà 
cung cấp nguyên, vật liệu thô hoặc đầu vào trung gian trong nước hoặc nước 
ngoài không? 

- Cột a: Trong nước trả lời là “có” thì trả lời số lượng nhà cung cấp theo 4 mã 
(từ 1-4), hoặc “không” thì thực hiện cột b. 

- Cột b: Quốc tế trả lời là “có” thì hãy nêu 3 nước và mã nước quan trọng nhất 
theo thứ tự về tầm quan trọng, hoặc “không” thì hỏi câu 4.3.2. 

4.2.2. Thời hạn trung bình của hợp đồng là bao lâu: tính cho toàn bộ các hợp 
đồng, cả dài hạn và ngắn hạn. 

4.3.1. Doanh nghiệp có khoản đầu tư cụ thể nào không liên quan đến hợp 
đồng dài hạn mà DN đã thực hiện. 

Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất đường mua mía từ hợp đồng với các hộ gia 
đình hoặc doanh nghiệp trồng mía, để có nguyên vật liệu tốt, doanh nghiệp phải tổ 
chức các khoá đào tạo cho công nhân để có kỹ năng giám sát chất lượng mía thu mua 
theo hợp đồng hoặc doanh nghiệp phải thuê ngoài xây dựng thêm các nhà kho để chứa 
mía nguyên liệu,... thì ghi có ở mục này. 

4.3.2 và 4.3.3. Hỏi về nhà cung cấp trong nước. 

4.3.4 và 4.3.5. Hỏi về nhà cung cấp nước ngoài. 

Mục C: Cơ cấu đầu ra và quan hệ với khách hàng/người tiêu dùng 

5.1. Doanh nghiệp ghi tên 3 sản phẩm quan trọng nhất (xét theo doanh thu) 
do doanh nghiệp sản xuất và bán ra trong năm 2016, mã sản phẩm cấp 8 theo VSIC 
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2007 “do cơ quan thống kê ghi - Nếu không có mã trong Danh mục SP Công nghiệp 
thì để trống ô đánh mã”. 

5.2. Doanh nghiệp ước tính tỷ lệ % giá trị đầu ra dựa theo giá trị sản phẩm 
trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng bán ra trong năm 2016 (không bao gồm thuế 
GTGT). Trong đó: 

- Sản phẩm trung gian: là sản phẩm phục vụ việc sản xuất các sản phẩm khác 
như: Sợi dùng cho dệt vải, thép dùng cho sản xuất ô tô, hạt nhựa dùng cho sản xuất các 
sản phẩm bằng nhựa, hoặc bóng đèn hình để lắp ráp tivi,... 

- Sản phẩm cuối cùng: là sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng cuối cùng, không 
phục vụ cho sản xuất tiếp theo, như: Máy vi tính, ô tô, xe máy, thủy hải sản đóng hộp,... 

5.3. Doanh nghiệp ước tính tỷ lệ % trong tổng sản phẩm đầu ra của doanh 
nghiệp trong năm 2016 dựa theo giá trị sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm cuối cùng 
bán ra trong năm 2016 tại Việt Nam hay xuất khẩu ra nước ngoài (không bao gồm thuế 
GTGT). 

5.4. Thông tin về khách hàng trong nước (doanh nghiệp bán sản phẩm cho 
khách hàng ở trong nước) 

5.5. Thông tin về khách hàng ở ngoài Việt Nam (doanh nghiệp bán sản phẩm 
cho khách hàng ở ngoài Việt Nam) 

5.5.2. Doanh nghiệp kể tên 3 nước quan trọng nhất mà doanh nghiệp xuất khẩu 
hàng hóa tới trong năm 2016. Mức độ quan trọng do doanh nghiệp tự đánh giá; Mã 
nước do cơ quan thống kê ghi. 

6.1. Có bao nhiêu khách hàng thường mua SP quan trọng nhất do DN sản 
xuất: chọn một câu trả lời phù hợp nhất. 

Mục D: Các kênh chuyển giao công nghệ 

7.1. Đánh giá sự phù hợp của các kênh chuyển giao công nghệ sau đây đối 
với doanh nghiệp: trong mỗi dòng khoanh một câu trả lời phù hợp nhất. 

- Mua công nghệ đã được thể hiện bằng hàng hóa: công nghệ đã được mua bán 
trên thị trường. 

- Mua công nghệ từ các viện nghiên cứu hoặc các công ty khác: công nghệ do 
công ty đặt hàng hoặc mua của viện nghiên cứu, của doanh nghiệp. 

- Kỹ năng và kinh nghiệm của người lao động mới: công nghệ được chuyển 
giao bằng kinh nghiệm và kỹ năng của người lao động. 
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7.2. Quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng trong nước ở Việt Nam 
(Bán sản phẩm của DN-trong nước) 

7.3. Quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng nước ngoài (Bán sản phẩm 

của DN-nước ngoài) 

7.4. Quan hệ của doanh nghiệp với nhà cung cấp trong nước ở Việt Nam 

(Mua nguyên vật liệu-trong nước) 

7.5. Quan hệ của doanh nghiệp với nhà cung cấp nước ngoài (Mua nguyên 

vật liệu-nước ngoài) 

Mục E: Năng lực đổi mới và tổ chức cải tiến công nghệ 

8.1. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp hiện nay thông qua: khoanh tròn 

vào những lựa chọn phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp đề ra. 

8.2. Doanh nghiệp có phải đối mặt với những khó khăn dẫn đến việc trì hoãn 

hoặc cản trở việc nâng cấp, hoàn thiện công nghệ/máy móc thiết bị: trong quá trình 

tiến hành nâng cấp, đổi mới công nghệ máy móc thiết bị doanh nghiệp có phải khó 

khăn gì (theo trật tự các dòng từ 1¸8), trong mỗi dòng mức độ tăng dần từ 1 “ít quan 

trọng” đến 10”rất quan trọng”, nếu không liên quan gì thì khoanh là “0”. 

8.3.1. Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ không? 

(Khoanh tròn vào mã tương ứng). 

8.3.2. Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ từ 

năm nào: Ghi năm bắt đầu tiến hành nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

8.3.3. Số lượng các dự án, sáng kiến nghiên cứu và phát triển công nghệ của 

doanh nghiệp trong năm 2016: ghi số lượng còn đang thực hiện và số lượng đã kết 

thúc của các dự án, sáng kiến nghiên cứu và phát triển công nghệ của DN trong  

năm 2016. 

8.3.4. Các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ do DN tự thực hiện 

hay thuê ngoài? (tương tự câu 3.2). 

8.3.5. Mục đích chính của các hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp: 

- Đổi mới chung: là các hoạt động nghiên cứu cơ bản về công nghệ, máy 

móc thiết bị vừa có ảnh hưởng đến doanh nghiệp và vừa có ảnh hưởng đến ngoài 

doanh nghiệp. 
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- Đổi mới cho nội bộ DN: là hoạt động nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề 
cụ thể đã xác định rõ về công nghệ, máy móc thiết bị chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp. 

8.3.6. Mục tiêu đổi mới công nghệ: mục tiêu của đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp là mới đối với doanh nghiệp, hoặc mới đối với thị trường, hoặc mới 
đối với thế giới. 

8.3.7. Nguồn kinh phí chủ yếu cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công 
nghệ (khoanh tròn 01 câu trả lời phù hợp). 

8.4. Doanh nghiệp có bao nhiêu bằng sáng chế cấp quốc gia: điền số lượng 
bằng sáng chế cấp quốc gia phát sinh mới trong năm 2016 và tổng số bằng sáng chế 
cấp quốc gia của doanh nghiệp từ trước đến cuối năm 2016. 

8.5. Doanh nghiệp có bao nhiêu bằng sáng chế cấp quốc tế: (tương tự câu 8.4). 

8.7. Trong doanh nghiệp, ai là người chịu trách nhiệm chính phát triển công 
nghệ mới: (tương tự câu 3.4). 

9.2. Số lần thay đổi/điều chỉnh thành công: cộng luỹ kế đến cuối năm 2016-
Nếu không có chuyển câu 10.1. 
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Phiếu 1C/TĐTKT-ĐT 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI  
DOANH NGHIỆP ĐANG ĐẦU TƯ, CHƯA SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 

A. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng là toàn bộ các doanh nghiệp/hợp tác xã đang đầu tư và chưa 
đi vào hoạt động SXKD trước thời điểm 31/12/2016 và hiện đang tồn tại. 

B. Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu 

Tham khảo phần giải thích nội dung, hướng dẫn ghi các câu hỏi tương ứng của 
phiếu 1A/TĐTKT-DN đã nêu ở trên. 
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Phiếu 1D/TĐTKT-VP 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH  
CỦA DOANH NGHIỆP; CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  

CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI 
 

A.  Đối tượng áp dụng 

- Trụ sở chính của doanh nghiệp tại đó chỉ có bộ máy thực hiện hoạt động quản 

lý, điều hành toàn bộ doanh nghiệp, không tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam 

trước thời điểm 31/12/2016 và hiện đang tồn tại. 

B.  Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu 

Tham khảo phần giải thích nội dung, hướng dẫn ghi các câu hỏi tương ứng của 

phiếu 1A/TĐTKT-DN đã nêu ở trên. 

Lưu ý: 

- Trường hợp doanh nghiệp có các văn phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

(không bán), văn phòng đại diện (không có hoạt động sản xuất kinh doanh) đóng ở địa 

điểm khác thì quy ước tính chung vào trụ sở chính của doanh nghiệp và chỉ thực hiện 

01 Phiếu 1D/TĐTKT-VP. 

Đối với đơn vị là chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài 

tại Việt Nam thì mỗi chi nhánh, văn phòng đại diện sẽ làm 01 phiếu 1D/TĐTKT-VP. 
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DANH MỤC NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 
VÀ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH 

 

STT Tên gọi và quy cách Mã số Đơn vị tính Ghi chú 

1 Diện tích trồng cây lâu năm 0101 Ha   

2 Diện tích tưới 0102 Ha   

3 Diện tích tiêu 0103 Ha   

4 Diện tích ngăn mặn 0104 Ha   

5 Diện tích khai hoang 0105 Ha   

6 Diện tích phục hoá 0106 Ha   

7 Trạm bảo vệ thực vật 0107 Ha   

8 Trạm thú y 0108 m2 XD   

9 Trạm giống cây 0109 Ha   

10 Chuồng trại chăn nuôi 0110 m2 XD   

11 Cơ sở vắt sữa 0111 Triệu lít/năm   

12 Cơ sở ấp trứng 0112 Triệu quả/năm   

13 Nhà lấy tinh, thụ tinh nhân tạo 0113 m2   

14 Nhà kho nông nghiệp 0114 m2 XD Kho lương thực, 
kho muối 

15 Rừng trồng mới 0201 Ha   

16 Chăm sóc và tu bổ rừng 0202 Ha   

17 Diện tích nuôi trồng thuỷ hải sản 0301 Ha   

18 Mỏ than hầm lò 0501 Triệu tấn/năm   

19 Mỏ than lộ thiên 0502 Triệu tấn/năm   

20 Nhà máy chọn rửa, tuyển than 0503 Triệu tấn/năm   

21 Giàn khoan thăm dò, khai thác  
trên biển 

0601 Triệu m3 khí/năm   

22 Tuyến ống dẫn khí, dầu 0602 Km   

23 Kho chứa khí hoá lỏng 0603 1000 m3   



325 

STT Tên gọi và quy cách Mã số Đơn vị tính Ghi chú 

24 Mỏ quặng hầm lò 0701 Triệu tấn/năm   

25 Mỏ quặng lộ thiên 0702 Triệu tấn/năm   

26 Nhà máy tuyển quặng,  
làm giàu quặng 

0703 Triệu tấn/năm   

27 Mỏ khai thác đá 0801 Triệu tấn/năm   

28 Mỏ khai thác khác 0802 Triệu tấn/năm   

29 Nhà máy chế biến thuỷ hải sản 1001 Tấn sản 
phẩm/ngày 

  

30 Nhà máy chế biến và đóng hộp 1002 1000 tấn/năm   

31 Kho đông lạnh 1003 m2 XD   

32 Nhà máy sản xuất dầu ăn,  
hương liệu 

1004 Triệu lít/năm   

33 Nhà máy sữa 1005 Triệu lít/năm   

34 Nhà máy xay xát gạo 1006 1000 tấn/năm   

35 Nhà máy chế biến tinh bột sắn 1007 1000 tấn/năm   

36 Nhà máy sản xuất bánh kẹo 1008 1000 tấn/năm   

37 Nhà máy sản xuất mỳ ăn liền  
và sản phẩm tương tự 

1009 1000 tấn/năm   

38 Nhà máy đường 1010 Tấn nguyên 
liệu/ngày 

  

39 Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, 
gia cầm và thuỷ sản 

1011 1000 tấn/năm   

40 Nhà máy sản xuất rượu, bia 1101 Triệu lít/năm   

41 Nhà máy sản xuất đồ uống  
không cồn 

1102 Triệu lít/năm   

42 Nhà máy sản xuất thuốc lá 1201 Triệu bao/ năm Quy cách 20 
điếu/1 bao 

43 Nhà máy dệt 1301 Triệu m2/năm   

44 Nhà máy in, nhuộm vải 1302 Triệu m2/năm   
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45 Nhà máy sản xuất các sản phẩm 
may 

1401 Triệu sản 
phẩm/năm 

Công trình xưởng 
may 

46 Nhà máy thuộc da và sản xuất  
các sản phẩm từ da 

1501 Triệu sản 
phẩm/năm 

  

47 Nhà máy chế biến và xử lý gỗ 1601 1000 m3/năm   

48 Nhà máy bột giấy và giấy 1701 1000 tấn/năm   

49 Nhà máy in 1801 Triệu trang in quy 
chuẩn/năm 

In trên chất liệu 
giấy 

50 Nhà máy lọc dầu 1901 Triệu tấn dầu 
thô/năm 

  

51 Nhà máy chế biến khí  
(từ mỏ dầu hoặc khí) 

1902 Triệu m3 khí/ngày   

52 Nhà máy sản xuất Amoniac, axit, 
xút, clo các loại 

2001 1000 tấn/năm   

53 Nhà máy sản xuất sô đa 2002 1000 tấn/năm   

54 Nhà máy sản xuất các muối vô cơ, 
ôxit vô cơ 

2003 1000 tấn/năm   

55 Nhà máy sản xuất các loại hóa chất 
vô cơ tinh và tinh khiết 

2004 1000 tấn/năm   

56 Nhà máy sản xuất Urê, DAP, MPA, 
SA, NPK phức hợp 

2005 1000 tấn/năm   

57 Nhà máy sản xuất phân lân các loại 
(supe lân, lân nung chảy) 

2006 1000 tấn/năm   

58 Nhà máy sản xuất NPK hỗn hợp, 
phân vi sinh 

2007 1000 tấn/năm   

59 Nhà máy sản xuất sản phẩm hoá 
chất bảo vệ thực vật 

2008 1000 tấn/năm   

60 Nhà máy sản xuất sơn các loại 2009 1000 tấn/năm   

61 Nhà máy sản xuất nguyên liệu nhựa 
alkyd, acrylic 

2010 1000 tấn/năm   

62 Nhà máy sản xuất hoá mỹ phẩm 2011 1000 tấn/năm   
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63 Nhà máy sản xuất sản phẩm tẩy rửa 
(kem giặt, bộ giặt, nước gội đầu, 
nước cọ rửa, xà phòng...) 

2012 1000 tấn/năm   

64 Nhà máy sản xuất sản phẩm 
nguyên liệu mỏ hoá chất  

2013 1000 tấn/năm VD: Nhà máy 
tuyển quặng apatít

65 Nhà máy hóa dầu  2014 1000 tấn/năm PP, PE, PVC, PS, 
PET, SV, sợi, 
DOP, Polystyren, 
LAB, cao su tổng 
hợp 

66 Nhà máy sản xuất khí công nghiệp 2016 1000 m3/năm   

67 Nhà máy sản xuất que hàn, tanh, 
sợi thép 

2016 1000 tấn/năm   

68 Nhà máy sản xuất hóa chất, vật liệu 
nổ 

2017 1000 tấn/năm   

69 Kho hóa chất 2018 m2 XD   

70 Nhà máy sản xuất hóa dược (vi 
sinh), thuốc 

2101 Tấn/năm   

71 Nhà máy sản xuất săm lốp ô tô - 
máy kéo 

2201 Triệu sản 
phẩm/năm 

  

72 Nhà máy sản xuất săm lốp xe mô 
tô, xe đạp 

2202 Triệu chiếc/năm   

73 Nhà máy sản xuất băng tải 2203 1000 m2/năm   

74 Nhà máy sản xuất cao su kỹ thuật 2204 Triệu sản 
phẩm/năm 

  

75 Nhà máy sản xuất các sản phẩm 
plastic 

2205 1000 tấn/năm   

76 Nhà máy sản xuất đồ sành sứ,  
thuỷ tinh 

2301 1000 tấn/năm   

77 Nhà máy sản xuất gạch ốp lát 
(ceramic, gạch granit, gạch gốm) 

2302 Triệu m2 sản 
phẩm/năm 

  

78 Nhà máy sản xuất gạch, ngói,  
đất sét nung 

2303 Triệu viên/năm   
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79 Nhà máy sản xuất gốm đất nung 2304 Triệu sản 
phẩm/năm 

  

80 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa 2305 Nghìn tấn/năm   

81 Lò nung gạch chịu lửa cao alumin 2306 Triệu sản 
phẩm/năm 

  

82 Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh 2307 Triệu sản 
phẩm/năm 

Bao gồm cả nhà 
máy sản xuất phụ 
kiện sứ vệ sinh 

83 Nhà máy sản xuất kính xây dựng 2308 Triệu m2 sản 
phẩm/năm 

  

84 Nhà máy sản xuất xi măng 2309 Triệu tấn/năm   

85 Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông 
đúc sẵn  

2310 Nghìn m3/năm Nhà máy sản xuất 
hỗn hợp bê tông 
và cấu kiện bê 
tông 

86 Công trình trạm trộn bê tông 2311 m3/giờ Bê tông thương 
phẩm 

87 Nhà máy luyện kim mầu 2401 1000 tấn/năm   

88 Nhà máy luyện phôi thép 2402 1000 tấn sản 
phẩm/năm 

  

89 Nhà máy luyện, cán, kéo thép  
xây dựng 

2403 1000 tấn sản 
phẩm/năm 

  

90 Nhà máy chế tạo linh kiện, phụ 
tùng thông tin và điện tử 

2601 Triệu sản 
phẩm/năm 

Mạch in điện tử, 
IC và sản phẩm 
tương đương 

91 Nhà máy sản xuất và lắp ráp  
điện tử, điện lạnh 

2602 1000 sản 
phẩm/năm 

Ti vi, máy tính, 
điều hoà, tủ lạnh 
và sản phẩm 
tương đương 

92 Nhà máy sản xuất pin 2701 Triệu viên/năm   

93 Nhà máy sản xuất ắc quy 2702 1000 Kwh/năm   

94 Nhà máy cơ khí chế tạo máy  
động lực và máy công cụ các loại 

2801 1000 cái/năm   
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95 Nhà máy chế tạo thiết bị công 
nghiệp và thiết bị toàn bộ 

2802 1000 tấn/năm   

96 Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô 2901 1000 xe/năm   

97 Nhà máy đóng tàu, sửa chữa tàu 3001 Cái/tấn trọng tải   

98 Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy 3002 1000 xe/năm   

99 Nhà máy nhiệt điện 3501 MW   

100 Nhà máy thuỷ điện 3502 MW   

101 Nhà máy điện nguyên tử 3503 MW   

102 Nhà máy điện khác 3504 MW   

103 Đường dây tải điện 500KV 3505 Km   

104 Đường dây tải điện 220KV 3506 Km   

105 Đường dây tải điện 110KV 3507 Km   

106 Đường dây cáp điện hạ thế 3508 Km cáp   

107 Đường cáp điện ngầm 3509 Km   

108 Trạm biến áp 3510 KVA Bao gồm cả trạm 
biến áp trong nhà 
và ngoài trời  

109 Nhà máy sản xuất nước đá 3511 1000 tấn/năm   

110 Nhà máy cấp nước 3601 1000 m3/ngày đêm Nước sinh hoạt 

111 Bể chứa nước sạch 3602 m3   

112 Tuyến ống cấp nước 3603 Km   

113 Công trình đầu mối hồ chứa nước 3701 Ha   

114 Công trình đầu mối trạm bơm tưới 3702 Ha   

115 Công trình đầu mối trạm bơm tiêu 3703 Ha   

116 Tuyến cống thoát nước mưa,  
thoát nước thải, cống chung 

3704 1000 m3/ngày đêm   

117 Hồ điều hoà 3705 Ha mặt hồ Bao gồm cả hồ 
chứa nước 
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118 Trạm bơm nước 3706 1000 m3/ngày đêm   

119 Trạm bơm nước thải, công trình  
xử lý nước thải 

3707 1000 m3/ngày đêm   

120 Công trình xử lý bùn 3708 m3/ngày đêm   

121 Bãi chôn lấp rác, chất thải 3801 m3   

122 Nhà máy đốt, xử lý chế biến rác 3802 Tấn/ngày đêm   

123 Trạm xăng dầu 4501 m2   

124 Bãi đỗ xe ô tô và xe máy 4502 m2 sàn Bao gồm cả ga ra 
ngầm và ga ra nổi

125 Nhà đa năng 4701 m2 sàn Là công trình 
được bố trí trong 
cùng một ngôi 
nhà các nhóm 
phòng hoặc tầng 
nhà có công năng 
sử dụng khác 
nhau (văn phòng, 
các gian phòng 
khán giả, dịch vụ 
ăn uống, thương 
mại, các phòng ở 
và các phòng có 
chức năng khác). 

126 Trung tâm thương mại 4702 m2 sàn   

127 Siêu thị 4703 m2 sàn   

128 Chợ, cửa hàng, nhà kho 4704 m2 sàn VD: nhà hàng ăn 
uống giải khát 

129 Đường sắt cao tốc 4901 Km   

130 Đường sắt trên cao 4902 Km   

131 Đường sắt quốc gia 4903 Km   

132 Đường sắt chuyên dụng 4904 Km VD: đường sắt đi 
dưới lòng đất, 
trong núi dùng để 
đi vào mỏ đá, mỏ 
than, quặng... 
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133 Đường tàu điện ngầm 4905 Km Đường tàu đi dưới 
lòng đất là chính 

134 Đường bộ cao tốc  4906 Km Đường quốc lộ và 
tỉnh lộ 

135 Đường đô thị 4907 Km Đường nội đô, nội 
thị, nội khu... 

136 Đường bộ khác  
(đường giao thông nông thôn) 

4908 Km Đường liên xã, 
đường thôn, ấp 

137 Đường băng cất hạ cánh 4909 Km Gồm: Đường 
băng sân bay, 
đường dẫn 

138 Cầu đường bộ 4910 m   

139 Cầu bộ hành 4911 m Cầu vượt qua 
đường dành cho 
người đi bộ 

140 Cầu đường sắt 4912 m   

141 Đường cao tốc trên cao 4913 Km   

142 Hầm đường ô tô 4914 m   

143 Hầm đường sắt 4915 m   

144 Hầm bộ hành 4916 m Hầm cho người đi 
bộ 

145 Kho xăng dầu 5201 1000 m3   

146 Nhà ga hàng không 5202 1000 m2   

147 Nhà ga đường sắt 5203 1000 m2   

148 Nhà ga đường thuỷ 5204 1000 m2   

149 Bến xe ô tô 5205 1000 m2   

150 Đập thuỷ điện 5206 m   

151 Đập hồ nước 5207 m   

152 Đê  5208 Km   

153 Kênh bê tông 5209 Km   
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154 Công trình chắn sóng,  
nắn dòng chảy 

5210 m   

155 Cầu tàu cảng biển 5211 m   

156 Cầu tàu cảng sông 5212 m   

157 Đường giao thông thuỷ nội địa 5213 Km   

158 Tháp thu, phát sóng viễn thông, 
truyền thanh, truyền hình 

5301 m   

159 Bưu điện, bưu cục 5302 m2   

160 Nhà lắp đặt thiết bị thông tin,  
đài lưu không 

5303 m2   

161 Tuy nen kỹ thuật (đường hầm  
chứa cáp điện, cáp thông tin,  
ống cấp nước...) 

5304 Đường kính tuy 
nen/m 

  

162 Khách sạn 5501 Số giường Ghi rõ số sao 

163 Nhà khách, nhà nghỉ 5502 Số giường   

164 Ký túc xá 5503 Số giường   

165 Trụ sở thuộc cơ quan Nhà nước, 
đoàn thể 

8401 m2 sàn   

166 Trụ sở văn phòng thuộc đơn vị  
sản xuất kinh doanh 

8402 m2 sàn   

167 Trung tâm hội nghị 8403 Chỗ ngồi   

168 Nhà trẻ 8501 Số cháu   

169 Trường mẫu giáo 8502 Số học sinh   

170 Trường tiểu học 8503 Số học sinh   

171 Trường trung học cơ sở 8504 Số học sinh   

172 Trường phổ thông trung học 8505 Số học sinh   

173 Trường đại học, học viện, cao đẳng 8506 Số học sinh   

174 Trường trung học chuyên nghiệp, 
trường dạy nghề, trường công nhân 
kỹ thuật, trường nghiệp vụ và các 
loại trường khác 

8507 Số học sinh   
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175 Bệnh viện 8601 Số giường bệnh Bao gồm: Bệnh 
viện đa khoa, 
bệnh viện chuyên 
khoa từ trung 
ương đến địa 
phương 

176 Trạm y tế, nhà hộ sinh 8602 Số giường bệnh   

177 Phòng khám đa khoa, chuyên khoa 8603 Số giường bệnh   

178 Trung tâm phục hồi chức năng, 
chỉnh hình 

8604 Số giường bệnh   

179 Các cơ sở y tế khác 8605 Số giường bệnh Các cơ sở phòng, 
chống dịch bệnh, 
... 

180 Nhà điều dưỡng, dưỡng lão 8701 Số giường bệnh   

181 Nhà hát ca nhạc tạp kỹ, kịch nói 9101 Chỗ ngồi   

182 Nhà văn hoá, câu lạc bộ 9102 Chỗ ngồi   

183 Rạp chiếu phim 9103 Chỗ ngồi   

184 Rạp xiếc 9104 Chỗ ngồi   

185 Nhà bảo tàng 9105 m2 sàn   

186 Trung tâm hội chợ - triển lãm 9106 m2 sàn Còn gọi là m2 xây 
dựng 

187 Nhà thư viện 9107 m2 sàn Còn gọi là m2 xây 
dựng 

188 Công trình di tích, phục vụ  
tín ngưỡng 

9108 m2 sàn Nhà thờ, chùa, 
nghĩa trang đô 
thị,... 

189 Công trình văn hoá khác 9109 m2 Vườn bách thảo, 
bách thú hoặc khu 
bảo tồn tự nhiên 

190 Sân vận động trong nhà 9301 Chỗ ngồi Phân loại theo sức 
chứa 

191 Sân vận động ngoài trời 9302 Chỗ ngồi Phân loại theo sức 
chứa 
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192 Đường chạy thẳng, đường chạy vòng 9303 m Sân điền kinh 

193 Sân nhảy xa, nhảy 3 bước; sân nhảy 
cao; sân nhảy sào; sân đẩy tạ; sân 
ném lựu đạn; sân lăng đĩa, lăng tạ 
xích; sân phóng lao 

9304 m2 sân Sân điền kinh 
khác 

194 Sân bóng đá, có khán đài 9305 Chỗ ngồi   

195 Sân bóng đá tập luyện, không có 
khán đài 

9306 m2 sân   

196 Sân bóng chuyền, cầu lông,  
không có khán đài 

9307 m2 sân   

197 Sân bóng rổ, không có khán đài 9308 m2 sân   

198 Sân bóng quần vợt, không có  
khán đài 

9309 m2 sân   

199 Bể bơi, không có khán đài 9310 m2 bể   

200 Bể bơi, có khán đài 9311 m2 bể   

201 Nhà thi đấu thể thao (bóng chuyền, 
bóng rổ, cầu lông, tennis), có khán 
đài 

9312 Chỗ ngồi   

202 Nhà thi đấu đa năng 9313 Chỗ ngồi   

203 Công trình vui chơi, giải trí khác 9314 m2  

204 Nhà chung cư dưới 4 tầng 9801 m2 sàn  

205 Nhà chung từ 4-8 tầng 9802 m2 sàn  

206 Nhà chung cư từ 9-25 tầng 9803 m2 sàn  

207 Nhà chung cư từ 26 tầng trở lên 9804 m2 sàn  

208 Nhà ở riêng lẻ dưới 4 tầng 9805 m2 sàn  

209 Nhà ở riêng lẻ từ 4 tầng trở lên 9806 m2 sàn  

210 Nhà biệt thự 9807 m2 sàn  
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GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN  
CÁCH GHI PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

ÁP DỤNG CHO KHỐI CÁ THỂ  
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I. BẢNG KÊ THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ 

A. Loại phiếu điều tra/bảng kê 

Tổng Điều tra kinh tế năm 2017 sử dụng 02 loại bảng kê danh sách cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể căn cứ vào đặc điểm của cơ sở như sau: 

- Bảng kê theo mẫu số 02-BK/TĐTKT-CT: Lập danh sách các cơ sở SXKD cá 
thể có địa điểm cố định sẽ thực hiện phiếu điều tra kết quả sản xuất kinh doanh; 

- Bảng kê theo mẫu số 02a-BK/TĐTKT-CT: Lập danh sách các cơ sở SXKD 
cá thể có địa điểm không cố định, không thực hiện phiếu điều tra kết quả sản xuất 
kinh doanh. 

B. Cách ghi phiếu 

- Cột 1: Ghi số thứ tự của cơ sở 

- Cột 2: Ghi theo biển hiệu, trong trường hợp không có biển hiệu (đối với một 
số cơ sở cá thể) thì hỏi và ghi rõ họ, tên chủ cơ sở. 

- Cột 3: Ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản. 

Trong trường hợp các cơ sở cùng nằm trên đường, phố, ngõ/ngách (phường), 
đường ở thôn (xã) thì chỉ cần ghi rõ, đầy đủ địa chỉ của cơ sở đầu tiên, các cơ sở tiếp 
theo ghi "như trên", trừ trường hợp ở các đường phố thì chỉ cần ghi số nhà. Khi 
chuyển sang đường phố, thôn/xóm khác lại ghi đầy đủ địa chỉ như cơ sở đầu tiên. 

- Cột 4: Mô tả ngành nghề hoạt động SXKD chính theo tên gọi thông thường 
hoặc mô tả hoạt động cụ thể của cơ sở theo cách gọi thông thường của các ngành nghề. 
Ví dụ: Nếu cột 2 ghi "Mỹ phẩm Xuân Thuỷ" thì cột 4 ghi "Bán lẻ mỹ phẩm"; cột 2 ghi 
Thẩm mỹ viện Hồng kông thì cột 4 ghi "Chăm sóc sắc đẹp" 

- Cột 5: Cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính theo mô tả ngành. 

- Cột 6 của “Bảng kê 02-BK/TĐTKT-CT”: Ghi doanh thu (tiền bán hàng, cung 
cấp dịch vụ) bình quân một tháng có thực hiện hoạt động SXKD trong 4 tháng đầu năm 
2017. Đối với cột 6 của “Bảng kê 02a-BK/TĐTKT-CT”: Cơ sở ước lượng số tháng có 
thể diễn ra hoạt động SXKD của cả năm 2017 để ghi số liệu. 

- Cột 7 của “Bảng kê 02-BK/TĐTKT-CT” và Cột 10 của “Bảng kê 02a-
BK/TĐTKT-CT”: Ghi những thông tin cần lưu ý, ví dụ cơ sở đang sửa chữa; cơ sở 
tạm thời nghỉ kinh doanh, đi nghỉ hè, lễ hội... 
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- Cột 7 của “Bảng kê 02a-BK/TĐTKT-CT”: Ghi doanh thu bình quân một 
tháng có thực hiện hoạt động SXKD trong 4 tháng đầu năm 2017. Riêng cơ sở xây dựng 
không ghi chỉ tiêu này. 

- Cột 8 của “Bảng kê 02a-BK/TĐTKT-CT”: Ghi số lao động của cơ sở, gồm lao 
động gia đình và lao động thuê ngoài. 

- Cột 9 của “Bảng kê 02a-BK/TĐTKT-CT”: Ghi số lao động là nữ bao gồm cả 
lao động của gia đình và lao động thuê ngoài. 

II. PHIẾU ĐIỀU TRA KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

A. Loại phiếu điều tra 

Mỗi cơ sở SXKD cá thể chỉ thực hiện 01 trong 05 loại phiếu, cụ thể: 

- Phiếu 2/TĐTKT-CT (viết tắt là Phiếu 2): Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể không thuộc điều tra mẫu kết quả SXKD; 

- Phiếu 2A/TĐTKT-CN (viết tắt là Phiếu 2A): Phiếu thu thập thông tin điều tra 
mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động công nghiệp; 

- Phiếu 2B/TĐTKT-VT (viết tắt là Phiếu 2B): Phiếu thu thập thông tin điều tra 
mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi; 

- Phiếu 2C/TĐTKT-TN (viết tắt là Phiếu 2C): Phiếu thu thập thông tin điều tra 
mẫu về cơ sở SXKD cá thể hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy 
và xe có động cơ khác; 

- Phiếu 2D/TĐTKT-DV (viết tắt là Phiếu 2D): Phiếu thu thập thông tin điều tra 
mẫu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và một số 
dịch vụ khác. 

B. Giải thích và hướng dẫn cách ghi phiếu 

1. Hướng dẫn ghi những thông tin chung cho cả 05 loại phiếu 

(1). Tên cơ sở: ghi tên cơ sở theo biển hiệu, trường hợp cơ sở không có biển 
hiệu, ghi họ tên đầy đủ của chủ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
(GCNĐKKD) hoặc người quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở. Ghi bằng chữ in 
hoa, có dấu. 

(2). Địa chỉ của cơ sở: Trước khi đến cơ sở để phỏng vấn, điều tra viên phải ghi 
đầy đủ thông tin định danh của cơ sở: 

+ Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 
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+ Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; 

+ Tên xã/phường/thị trấn; 

+ Mã số của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, huyện/quận/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh, xã/phường/thị trấn ghi đúng theo danh mục hành chính qui định trong 
phương án điều tra; 

+ Căn cứ vào danh sách đã được lập, kết hợp với quan sát để ghi thông tin về 
tên cơ sở và địa chỉ chi tiết của cơ sở theo thôn/ấp/bản, số nhà, đường phố. 

(3). Số điện thoại của cơ sở: Ghi số điện thoại cố định hoặc di động của cơ sở 
SXKD. 

(4). Số fax của cơ sở: Ghi đúng số fax của cơ sở (nếu có). 

(5). Email của cơ sở (nếu có): Ghi rõ địa chỉ email của cơ sở dùng để liên hệ 
trong giao dịch và sản xuất, kinh doanh. 

MỤC A “ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH” 

- Câu A1: “Mô tả ngành sản xuất kinh doanh”: Đây là câu hỏi quan trọng, cần 
mô tả rõ và chi tiết, không ghi chung chung là “sản xuất”, “bán” hoặc “dịch vụ” mà 
cần ghi rõ tên loại hàng hóa sản xuất hoặc bán buôn, bán lẻ. Nếu cơ sở có hai hoạt 
động trở lên (ví dụ vừa bán giải khát vừa kinh doanh dịch vụ đại lý interrnet) thì xác 
định ngành SXKD chính là ngành tạo ra giá trị sản xuất nhiều nhất. Trường hợp cơ sở 
không biết được ngành nào tạo ra giá trị sản xuất nhiều nhất thì điều tra viên hỏi cơ sở 
để xác định ngành nào có doanh thu lớn nhất hoặc ngành nào sử dụng nhiều lao động 
nhất để ghi vào mục mô tả ngành hoạt động SXKD. Mã ngành kinh tế được xác định 
theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành năm 2007 (gọi tắt là VSIC 2007), do 
cơ quan Thống kê ghi, điều tra viên không phải ghi. 

- Câu A2: “Địa điểm SXKD của cơ sở”: Khoanh vào một mã thích hợp nhất 
với địa điểm của cơ sở được liệt kê trong từng loại phiếu. Riêng đối với  phiếu 2A 
không khoanh vào địa điểm “Là cửa hàng tiện ích (mã 3) và “Tại siêu thị, trung tâm 
thương mại” (mã 4). Tương tự, Phiếu 2B không khoanh vào mã 3. 

- Câu A3: “Thông tin về người chủ của cơ sở”. 

Người đứng đầu cơ sở là người đại diện cho tất cả các thành viên trong cơ sở 
SXKD và được các thành viên thừa nhận; giữ vai trò quản lý, điều hành, nắm được tất 
cả các hoạt động SXKD, quyết định được những công việc chính của cơ sở. 

* Họ và tên: viết đầy đủ bằng chữ in hoa có dấu 



340 

* Giới tính: Là “Nam” thì khoanh vào mã 1; là “Nữ” khoanh vào mã 2. Năm 

sinh của người đứng đầu cơ sở ghi theo năm dương lịch. 

* Dân tộc: Ghi tên dân tộc theo khai sinh; nếu là người nước ngoài thì ghi 

“nước ngoài”. 

* Quốc tịch: Ghi theo quốc tịch hiện tại đang sử dụng; nếu có 2 quốc tịch thì 

ghi quốc tịch thường dùng. 

Mã dân tộc, mã quốc tịch do cơ quan thống kê ghi, điều tra viên không phải ghi. 

- Trình độ chuyên môn được đào tạo: Ghi theo bằng cấp/chứng nhận hiện có, 

nếu có hai bằng trở lên thì ghi theo bằng cao nhất. Trường hợp đang học, hoặc đã học 

xong nhưng chưa được nhận bằng và chưa có chứng nhận thì vẫn ghi theo bằng cấp đã 

có, không ghi theo bằng chưa được nhận (ví dụ: Chủ cơ sở đã có bằng sơ cấp nghề, 

vừa mới thi tốt nghiệp trung cấp nghề nhưng chưa được cấp bằng thì vẫn ghi trình độ 

sơ cấp nghề, không ghi là trung cấp nghề). Quy ước một số trường hợp cụ thể: 

- Lao động làm nghề lâu năm, không qua trường lớp, cơ sở đào tạo và không 

được cấp chứng chỉ, quy ước ghi vào trình độ khác nhưng cần ghi rõ. 

- Lao động làm các nghề (không phải của làng nghề) như : May mặc, thợ hàn 

tiện cơ khí, sửa chữa xe máy, sửa điện thoại, máy tính, ti vi,...trong thực tế các nghề 

này đòi hỏi phải có trình độ kỹ thuật nhất định, phải có thời gian học nghề nhưng vì 

không đào tạo qua trường lớp, thì khoanh vào mã 2 “Đã qua đào tạo nhưng không có 

chứng chỉ”. 

- Câu A4: “Thời gian diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh”: Ghi khoảng thời 

gian cụ thể diễn ra hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở. Nếu cơ sở có hoạt động 

diễn ra tại 2 địa điểm trở lên thì tính thời điểm bắt đầu của cơ sở hoạt động sớm nhất 

trong ngày và thời điểm kết thúc muộn nhất của địa điểm kết thúc hoạt động muộn 

nhất. Ví dụ: Cơ sở đóng tại 2 địa điểm: Địa điểm 1 hoạt động diễn ra từ 5 giờ sáng đến 

14 giờ; địa điểm 2 diễn ra hoạt động từ 12 giờ đến 22 giờ, thời gian hoạt động của cơ 

sở được tính từ 5 giờ đến 22 giờ. 

- Câu A5: “Tình trạng đăng ký kinh doanh của cơ sở”: 

(1). Đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Là cơ sở đã nhận được giấy 

chứng nhận ĐKKD do cơ quan có thẩm quyền cấp (ví dụ: Phòng đăng ký kinh doanh 

cấp huyện/quận). 
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(2). Chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Là cơ sở thuộc diện phải 
đăng ký kinh doanh nhưng chưa thực hiện đăng ký kinh doanh, cơ sở trước đây đã 
được cấp nhưng vì lý do nào đó đã bị rút giấy chứng nhận ĐKKD. 

(3). Đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp GCNĐKKD: Tức là cơ sở đã 
nộp hồ sơ tới phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện/quận đề nghị cấp giấy chứng nhận 
ĐKKD nhưng đang trong thời gian chờ đợi được cấp giấy hoặc vì lý do nào đó, chủ cơ 
sở chưa nhận được giấy chứng nhận. 

(4). Không phải đăng ký kinh doanh: Là các trường hợp quy định theo Điều 66 
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh ngày 14/9/2015, 
cụ thể là các cơ sở bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm 
dịch vụ có thu nhập thấp (trừ trường hợp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4, Luật Đầu tư năm 2014). UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương. 

- Câu A6: Nếu cơ sở có đăng ký mã số thuế kinh doanh và đã được cơ quan thuế 
chấp nhận để thu thuế cho hoạt động của cơ sở thì mới được coi là có mã số thuế kinh 
doanh và khoanh vào số 1 (mã số thuế này có thể trùng với mã số thuế thu nhập cá 
nhân của chủ cơ sở). Trường hợp cơ sở đã đăng ký nhưng chưa được cấp mã số thuế 
kinh doanh thì vẫn được coi là cơ sở không có mã số thuế kinh doanh và khoanh vào 
số 2. 

- Câu A7: Điều tra viên cũng cần giải thích để người được phỏng vấn hiểu rõ 
mục đích của cơ quan thống kê thu thập chỉ tiêu này không liên quan đến chính sách 
thu thuế, chỉ nhằm quản lý thông tin thống kê trong cơ sở dữ liệu chung của toàn quốc. 

- Câu A8: “Thời gian hoạt động SXKD của cơ sở trong 6 tháng đầu năm và dự 
kiến 6 tháng cuối năm 2017”: 

Số ngày SXKD bình quân một tháng trong 6 tháng đầu năm 2017: Chỉ tính số 
ngày mà cơ sở thực tế có sản xuất, kinh doanh bình quân một tháng trong 6 tháng đầu 
năm 2017, không tính thời gian nghỉ kinh doanh vì lý do sửa chữa nhà, thiếu nhân 
công hoặc lý do khác; 

Số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm 2017: Tính số tháng thực tế theo năm 
dương lịch mà cơ sở có thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh; 

Dự kiến số tháng SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017: Số tháng cơ sở dự kiến 
thực hiện SXKD trong 6 tháng cuối năm 2017, không tính thời gian cơ sở nghỉ kinh 
doanh để sửa chữa nhà, thiếu nhân công hoặc lý do khác. 
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MỤC B: “LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG” 

Câu B1: Có bao nhiêu lao động (kể cả chủ cơ sở) làm việc tại cơ sở của ông bà 
vào thời điểm 01/7/2017; 

- Tổng số lao động tại thời điểm 01/7/2017: Là toàn bộ số lao động do cơ sở 

trực tiếp quản lý, sử dụng và trả công hoặc không phải trả công. Cần lưu ý tính cả chủ 

cơ sở vào tổng số lao động của cơ sở. Tách riêng số lao động nữ vào cột tương ứng; 

- Lao động thuê ngoài: Là những người làm việc tại cơ sở được chủ cơ sở thuê 

làm việc cho cơ sở và trả tiền công theo ngày/tuần hoặc trả theo tháng; 

- Lao động không phải trả công, trả lương: Là những người lao động làm việc 

tại cơ sở nhưng cơ sở không phải trả lương, trả công theo định kỳ (thường là chủ cơ sở 

và những lao động là thành viên trong gia đình của chủ cơ sở); 

- Lao động là người nước ngoài: Là những người không mang quốc tịch Việt Nam 

đang làm việc tại cơ sở tại thời điểm 1/7/2017 với mục đích kiếm thu nhập. 

“Lao động theo độ tuổi” và “Lao động chia theo trình độ chuyên môn”: Ghi 

tổng số lao động của cơ sở có mặt tại thời điểm 1/7/2017 (gồm cả chủ cơ sở) theo độ 

tuổi và trình độ chuyên môn vào từng dòng phân tổ tương ứng được liệt kê trong phiếu 

điều tra. 

Câu B2: Số tiền chi trả cho một nhân công thuê ngoài bình quân một tháng 

(trong 6 tháng đầu năm 2017): Là tổng số tiền (bao gồm tiền công, tiền thưởng hàng 

tháng, lễ tết, tham quan, nghỉ mát, tiền ăn trưa, tiền may quần áo (nếu có)...) mà chủ cơ 

sở chi trả cho người lao động cơ sở phải thuê chia (:) cho tổng số lao động thuê ngoài 

của cơ sở, sau đó chia cho số tháng SXKD trong 6 tháng đầu năm. 

MỤC C: “SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DO BÁN HÀNG/CUNG CẤP DỊCH VỤ 

(Bao gồm cả tiền vốn và tiền lãi của hàng hóa đã bán) 

- Số tiền do cơ sở tự khai: Là số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được do cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng sau khi trừ đi các khoản giảm giá hàng bán, 

hàng bán bị trả lại... mà cơ sở tự khai với điều tra viên khi được hỏi. 

- Số tiền do điều tra viên tính: Điều tra viên cần quan sát qui mô SXKD của cơ 

sở, như diện tích, lao động, khối lượng sản phẩm/hàng hoá, ước lượng số khách hàng 

căn cứ vào tình hình tại thời điểm điều tra, vật tư, thiết bị SXKD và các thông tin khác 
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để dự tính số tiền thu thực tế của cơ sở. Nếu điều tra viên thống nhất với doanh thu do 

cơ sở khai thì vẫn ghi xuống phía dưới dòng “Điều tra viên tính” con số cơ sở khai. 

- Câu C1. Tổng số tiền thu được (kể cả vốn và lãi) của cơ sở bình quân một 

ngày có hoạt động kinh doanh được tính bằng cách lấy tổng số tiền thu được do bán 

hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ trong 6 tháng đầu năm chia cho tổng số ngày có hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thực tế trong cùng kỳ.  

Tổng số tiền thu được (kể cả vốn và lãi) của cơ sở bình quân một một tháng có 

hoạt động kinh doanh bằng tổng số tiền thu được do bán hàng và/hoặc cung cấp dịch 

vụ trong 6 tháng đầu năm chia cho số tháng có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế 

trong cùng kỳ.  

Lưu ý: trong câu hỏi này, chỉ cần hỏi cơ sở “số tiền thu được...” bình quân một 

ngày hoặc một tháng tùy theo từng loại hoạt động hoặc cách tính của từng cơ sở. Nếu 

cơ sở khó trả lời số bình quân theo ngày thì có thể lựa chọn số bình quân theo tháng.   

- Câu C2. Tổng số tiền thu được (kể cả vốn và lãi) trong 6 tháng đầu năm là 

tổng số tiền cơ sở thu được hoặc sẽ thu được trong 6 tháng đầu năm 2017 sau khi trừ 

đi các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại... 

- Tổng số tiền thu được (kể cả vốn và lãi) trong 6 tháng cuối năm là số dự kiến 

về tổng số tiền thu được của cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2017. Số liệu này cũng 

được điền theo số cơ sở khai báo và số liệu do điều tra viên tính nếu quan sát thấy cơ 

sở trả lời quá thấp hoặc quá cao. 

Mục “THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET” 

Thông tin được trong mục này nhằm đánh giá khái quát tình hình ứng dụng 

công nghệ thông tin tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Một số nội dung cần lưu 

ý như sau: 

+ Máy tính cơ sở dùng trong sản xuất kinh doanh: Nếu cơ sở có sử dụng máy 

tính để bàn hoặc máy tính xách tay để thực hiện các công việc điều hành, quản lý, tác 

nghiệp, liên hệ công tác, tính toán thu/chi, theo dõi lượng hàng mua/bán...thì tính là 

“Có sử dụng máy tính cho SXKD”. Không tính máy tính cơ sở sử dụng để kinh doanh 

trò chơi điện tử, dịch vụ internet. 

+ Lao động thường xuyên sử dụng máy tính: Là những người có sử dụng 

thường xuyên máy tính của cơ sở để thực hiện các công việc hàng ngày. 
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+ Lao động thường xuyên sử dụng internet là lao động có truy cập internet ít 
nhất 1 lần một tuần tại cơ sở bằng bất kỳ thiết bị di động nào và cho các mục đích khác 
nhau kể cả không phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 

+ Mục đích sử dụng internet của cơ sở: Các mục đích đã được nêu cụ thể trong 
phiếu. Nếu cơ sở có dùng internet cho mục đích nào thì khoanh vào số thứ tự thích 
hợp vào ô mã tương ứng. 

+ Mua (hoặc bán) hàng qua mạng: Chỉ tính đối với những giao dịch thành công 
trong 6 tháng đầu năm 2017 giữa người mua và người bán (trao đổi hàng hóa, dịch 
vụ) thông qua mạng máy tính, bao gồm Internet, tức là: Bên bán có thể xác nhận đã 
hoặc sẽ thu được tiền và bên mua xác nhận là nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ cần 
mua đúng với quy cách và phẩm cấp của hàng hóa và dịch vụ mà hai bên (mua, bán) 
đã trao đổi. 

Mục “TIẾP CẬN NGUỒN VỐN VÀ Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ  

VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP” 

(Chỉ thực hiện với các cơ sở kê khai doanh thu năm 2017  
từ 100 triệu đồng trở lên) 

Điều tra viên cần giải thích mục đích các câu hỏi ở mục này nhằm tìm hiểu, 
thực trạng, yêu cầu của cơ sở cá thể, từ đó có kiến nghị với Chính phủ đưa ra các 
chsinh sách phù hợp, trợ giúp các cơ sở cá thể phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng 
cao đời sống hộ gia đình. Điều tra viên cần gợi ý để chủ cơ sở (hoặc người có trách 
nhiệm cung cấp thông tin) trả lời chính xác hơn và ghi rõ ý kiến của họ vào phiếu điều tra. 

Các câu hỏi E1 (hoặc H1) và E2 (hoặc H2) nhằm đánh giá thực trạng tiếp cận 
nguồn vốn (vay vốn) của các cơ sở SXKD cá thể từ Ngân hàng, Quỹ tín dụng Nhân 
dân, các tổ chức tín dụng hoặc nguồn khác cho mục đích đầu tư, mở rộng hoặc duy trì 
hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở, lý do. 

Các câu hỏi từ E3 đến E6 (hoặc từ H3 đến H6) nhằm tìm hiểu xem cơ sở cá thể 
có dự định sẽ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong năm 2017 và 2018 hay không và 
lý do cơ sở có dự định hoặc không. Kết quả trả lời sẽ giúp cho các cơ quan nhà nước 
đưa ra những thay đổi chính sách hoặc hỗ trợ phù hợp. 

2. Cách ghi những thông tin chung cho cả 04 loại phiếu (2A, 2B, 2C và 2D) 

Mục: "TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN VỐN CỦA CƠ SỞ 

 Lưu ý: Đối với tài sản cố định, chỉ tính giá trị tài sản thuộc sở hữu của cơ sở, tài 
sản do cơ sở mua trả góp, có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên và thời gian sử dụng trên 01 
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năm (tính riêng cho một tài sản, không tính gộp theo loại tài sản). Không tính những tài 
sản do cơ sở đi thuê của người khác để hoạt động trong một thời gian sau đó sẽ trả lại cơ 
sở cho thuê.  

- Đối với những tài sản vừa phục vụ sản xuất kinh doanh, vừa sử dụng trong 
đời sống, sinh hoạt hàng ngày, cần hỏi kỹ để tính được phần giá trị tài sản cố định 
phục vụ sản xuất kinh doanh (không tính phần giá trị tài sản phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt và đời sống hàng ngày).  

- Câu D1. “Giá trị tài sản cố định có đến 01/7/2017” được tính theo giá mà cơ 
sở mua tài sản (ví dụ: đến thời điểm điều tra, hộ kinh doanh vận tải có một chiếc ô tô 
dùng để làm phương tiện kinh doanh, được chủ cơ sở mua năm 2015 với giá là 400 
triệu đồng. Đến năm 2017, chiếc ô tô này có thể bán được 350 triệu đồng. Vậy, “Giá 
trị tài sản cố định có đến 01/7/2017” của cơ sở sẽ là: 400 triệu đồng). Tài sản của các 
hộ sử dụng vào sản xuất, kinh doanh có thể là: xe ô tô, kiốt, nhà bán hàng, tủ quầy bán 
hàng, tủ, ti vi, tủ lạnh, bộ dàn và thiết bị âm thanh, bồn bể chứa xăng dầu và thiết bị 
đo, đếm, bán xăng dầu, nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất... có đủ tiêu chuẩn như 
quy định ở trên. 

- Câu D2. Giá trị hao mòn tài sản trong năm: là tổng số tiền đã khấu hao các 
loại tài sản cố định trong năm (quy định tính từ 01/7/2016 đến 01/7/2017)  

Qui định cách tính như sau:  

Khấu hao TSCĐ  

của 01 năm 
= 

Tổng giá trị TSCĐ theo nguyên giá 

Số năm sử dụng TSCĐ theo thiết kế 

- Câu D3. Giá trị hao mòn TSCĐ tính đến 01/7/2017 (luỹ kế): là tổng số tiền đã 
trích khấu hao các loại tài sản cố định vào chí phí sản xuất, kinh doanh tính đến thời 
điểm 01/7/2017. 

Qui định cách tính như sau: 

Giá trị hao 
mòn TSCĐ 

= 
Hao mòn 

của 01 năm
x Số năm sử dụng tài sản đó 

(Số năm sử dụng tài sản: tính từ năm xây dựng, lắp đặt hoặc mua tài sản 

đó đến 01/7/ 2017) 

- Câu D4. Vốn SXKD của cơ sở: bao gồm toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ 
cơ sở kể cả các khoản cơ sở đi vay của ngân hàng, bạn bè,...để SXKD.  

+ Tổng số tiền cơ sở đang vay, phải trả nợ (nợ phải trả): là tổng các khoản nợ phát 
sinh mà cơ sở phải trả tại thời điểm 01/7/2017, gồm nợ ngắn hạn (vay và nợ ngắn hạn, 
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phải trả cho người bán, người mua trả tiền trước, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, 
phải trả người lao động, chi phí phải trả, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 
dựng, các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác...) và nợ dài hạn (phải trả dài hạn người 
bán, phải trả dài hạn khác, vay và nợ dài hạn...). 

+ Số vốn của chính cơ sở bỏ ra để SXKD (vốn chủ sở hữu): là toàn bộ nguồn 
vốn thuộc sở hữu của chủ cơ sở tại thời điểm 01/7/2017. 

Mục “THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC” 

Là tổng số tiền thuế, phí, lệ phí mà cơ sở phải nộp và đã nộp vào ngân sách nhà 

nước 6 tháng đầu năm 2017, dự tính số thuế phải nộp 6 tháng cuối năm 2017. Ngoài 

tổng số, trong từng loại phiếu còn ghi riêng các loại thuế sau:  

- Phiếu 2A, tách riêng: thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất 

khẩu; thuế thu nhập và thuế khác. 

Các phiếu 2B, 2C và 2D, tách riêng: thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt 

(trừ phiếu 2B) và thuế môn bài.  

3. Cách ghi những thông tin riêng cho từng loại phiếu  

1. Phiếu 2A/TĐTKT-CN: “Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể sản xuất công nghiệp”.  

Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp, điều tra viên ước tính số tiền thu được do 

bán sản phẩm sản xuất ra căn cứ vào việc quan sát qui mô SXKD của cơ sở như diện 

tích, lao động, hỏi thêm chủ cơ sở về khối lượng sản phẩm/hàng hoá sản xuất thực tế 

tại thời điểm điều tra, vật tư, nguyên liệu tiêu thụ cho sản xuất, thiết bị SXKD, các 

thông tin khác nắm được... để dự tính doanh thu thực tế của cơ sở. 

Ngoài ra, cần thu thập thông tin về số lượng sản phẩm sản xuất ra trong 6 tháng 

đầu năm 2017, đồng thời căn cứ vào khả năng của cơ sở để dự kiến số lượng sản phẩm 

sẽ sản xuất trong 6 tháng năm 2017.   

Lưu ý: chỉ tiêu sản phẩm do cơ sở sản xuất bao gồm sản phẩm sản xuất bằng 

nguyên vật liệu của cơ sở và sản phẩm do cơ sở làm gia công cho bên ngoài. Do yêu cầu 

tính tốc độ tăng trưởng để suy rộng cho từng sản phẩm nên ngoài việc ghi thông tin số 

lượng sản phẩm sản xuất 6 tháng đầu năm và dự kiến 6 tháng cuối năm 2017, ghi thông 

tin số lượng sản phẩm sản xuất năm 2016 của cơ sở. 
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2. Phiếu 2B/TĐTKT - VT:“Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản 
xuất kinh doanh cá thể hoạt động vận tải, kho bãi”. 

Điều tra viên ước tính số tiền thu được do cung cấp dịch vụ cần căn cứ vào việc 
quan sát qui mô SXKD của cơ sở như số đầu xe, diện tích kho bãi, lượng hàng hóa 
hoặc xe cộ gửi trông giữ, tham khảo các thông tin khác để dự tính số tiền thu được 
thực tế cho từng hoạt động của cơ sở. 

- Số tiền thu được từ vận chuyển hành khách: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được 
hoặc sẽ thu được do thực hiện dịch vụ vận chuyển hành khách theo các loại ngành 
đường như đường bộ, đường biển, đường sông... 

- Số tiền thu được từ vận chuyển hàng hóa: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được 
hoặc sẽ thu được do thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo các loại ngành đường 
như đường bộ, đường biển, đường sông... 

- Số tiền thu được từ dịch vụ vận tải khác: là toàn bộ số tiền cơ sở thu được 
hoặc sẽ thu được do thực hiện dịch vụ vận tải khác như bốc xếp, trông giữ xe ô tô, xe 
đạp, xe máy... 

- Khối lượng và phương tiện vận chuyển 

a. Vận chuyển hành khách 

- Số lượt hành khách vận chuyển: là số lượt hành khách thực tế đã được vận 
chuyển trong 6 tháng đầu năm 2017 và dự tính trong 6 tháng cuối năm 2017, không 
phân biệt độ dài quãng đường vận chuyển. Cách tính như sau: Căn cứ số lượng vé bán 
ra, mỗi vé được tính là 1 lượt khách. Trường hợp khách đi vé tháng thì mỗi một vé 
được tính là 2 lượt khách cho một ngày và nhân với số ngày làm việc trong tháng (Tùy 
theo từng địa phương mà số ngày đi làm có thể là 22 hoặc 26 ngày). Tuy nhiên đối với 
khách đi liên tuyến sẽ được tính là 4 lượt khách cho mỗi ngày. Nếu khách đi không 
mua vé thì căn cứ vào số tiền mà khách đã trả khi đi trên một tuyến đường nhất định 
và giá vé bình quân để tính ra số lượt hành khách vận chuyển. 

- Số lượt hành khách luân chuyển: được tính bằng cách lấy số lượt hành khách 
vận chuyển nhân với cự ly vận chuyển thực tế. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường 
làm căn cứ để tính giá vé đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. 

b. Vận chuyển hàng hóa 

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển: là khối lượng hàng hóa thực tế đã vận 
chuyển được trong 6 tháng đầu năm 2017 và dự tính trong 6 tháng cuối năm 2017, 
không phân biệt độ dài quãng đường vận chuyển. Khối lượng hàng hóa vận chuyển 
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được tính theo trọng lượng thực tế của hàng hóa đã vận chuyển (kể cả bao bì). Khối 
lượng hàng hóa vận chuyển chỉ được tính sau khi kết thúc quá trình vận chuyển, đã 
vận chuyển đến nơi giao nhận theo qui định trong hợp đồng, đã hoàn thành thủ tục 
giao nhận; 

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển: được tính bằng cách lấy khối lượng hàng hoá 

vận chuyển nhân với cự ly vận chuyển thực tế. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường 

đi ngắn nhất mà phương tiện có thể đi được từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng và đã được 

Bộ Giao thông Vận tải hoặc cơ quan được Nhà nước uỷ quyền công bố, hoặc thỏa thuận 

giữa chủ hàng và chủ phương tiện trong hợp đồng vận tải. Đơn vị tính khối lượng hàng 

hoá luân chuyển là Tấn.km. 

- Phương tiện vận chuyển có tại 01/7/2017 

a. Phương tiện chở khách: là toàn bộ số lượng các loại phương tiện chở khách 

hiện có của cơ sở tại thời điểm điều tra 

b. Phương tiện chở hàng: là toàn bộ số lượng các loại phương tiện chở hàng 

hiện có của cơ sở tại thời điểm điều tra 

Lưu ý:  

1. Số lượng phương tiện vận tải chỉ tính số đầu phương tiện phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh vận tải; không bao gồm số đầu phương tiện chỉ phục vụ cho mục đích 

đi lại của chủ cơ sở (không kinh doanh vận tải). 

2. Trọng tải: ghi theo công suất thiết kế của phương tiện. Phương tiện chở 

khách: ghi tổng số chỗ. Phương tiện chở hàng: ghi số tấn.  

Ví dụ: cơ sở có 5 phương tiện vận tải. Trong đó, có 2 xe chở khách (1 xe loại 9 

chỗ, 1 xe loại 24 chỗ), có 3 xe chở hàng (1 xe 5 tấn, 2 xe 7 tấn). Cách ghi vào phiếu 

như sau: 

 
Mã số 

Số phương tiện 
(chiếc) 

Trọng tải     
(chỗ, tấn) 

Phương tiện chở khách    

Ô tô chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên 01 2 33 

Phương tiện chở hàng    

Ô tô vận tải hàng hoá 5 tấn trở lên 06 3 19 
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3. Phiếu 2C/TĐTKT-TN: “Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở 

SXKD cá thể hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 

cơ khác”. 

- Số tiền thu được do bán hàng (gồm cả vốn và lãi) của từng nhóm hàng được 

ghi vào phiếu căn cứ vào số liệu do chủ cơ sở cung cấp và số liệu do điều tra viên ước 

tính trên cơ sở quan sát qui mô, loại hàng hóa của cơ sở, diện tích bày bán hàng, lao 

động, khối lượng sản phẩm/hàng hoá bán ra và căn cứ vào tình hình thực tế tại thời 

điểm điều tra, các thông tin khác để dự tính số tiền thu thực tế của từng nhóm hàng.  

Ghi tổng số tiền thu được (gồm cả vốn và lãi) và tách riêng cho hoạt động:  

+ Bán hoặc sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; 

bán phụ tùng của các loại xe nói trên. Trong phần này, điều tra viên cần hỏi rõ chủ cơ 

sở hoặc người phụ trách cơ sở để khai thác thông tin và ghi vào phiếu điều tra tách 

riêng cho từng loại xe có động cơ và loại phụ tùng như đã được liệt kê trong phiếu 

điều tra.  

+ Hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa khác (trừ ô tô, mô tô, xe máy hoặc xe 
có động cơ). Trong hoạt động này, cần hỏi chủ cơ sở để ghi thông tin chung cho hoạt 
động bán buôn, bán lẻ và tách riêng cho từng nhóm ngành hàng được liệt kê trong 
phiếu, trong đó ghi riêng số tiền thu được do bán lẻ.  

Trong trường hợp cơ sở không ghi chép, theo dõi chi tiết - đặc biệt là đối với 
các cơ sở bán hàng tạp hóa thường bán nhiều loại hàng - điều tra viên có thể đề nghị 
cơ sở ước tính tỷ lệ % từng nhóm hàng trong tổng số tiền thu được để ghi số liệu vào 
phiếu. Số tiền bán hàng thu được của nhóm hàng nào thì ghi vào dòng tương ứng của 
nhóm hàng hóa đó.        

Số tiền bán lẻ hàng hóa thu được là toàn bộ số tiền đã thu hoặc sẽ thu được do 
bán hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình (không bao gồm số 
tiền bán hàng hóa cho nhu cầu sản xuất, bán lại cho xuất khẩu). 

 - Trị giá vốn hàng đã bán ra: là tổng số tiền vốn cơ sở bỏ ra để mua số hàng hóa 
đã được bán ra trong 6 tháng đầu năm 2017 và dự tính số tiền vốn bỏ ra để mua hàng 
hóa về bán trong 6 tháng cuối năm 2017. Không tính trị giá vốn của hàng hoá còn tồn 
chưa bán được trong 6 tháng đầu năm 2017.  

- Diện tích mặt bằng dùng cho hoạt động kinh doanh của cơ sở tại thời điểm 
1/7/2017: chỉ tính số m2 mặt bằng được sử dụng làm địa điểm kinh doanh của cơ sở 
(kể cả diện tích đi thuê, mượn và của chính chủ).   
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 4. Phiếu 2D/TĐTKT- DV: Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và một số dịch vụ khác. 

- Số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ là số lượt khách đến thuê buồng, 
giường, nghỉ tại cơ sở. Bao gồm lượt khách trong ngày (không ngủ qua đêm) và lượt 
khách có ngủ qua đêm (lưu trú) 6 tháng đầu năm 2017 và dự tính 6 tháng cuối năm 
2017.  

Trong đó: lượt khách quốc tế là số lượt người nước ngoài (khách có quốc tịch 
nước ngoài và Việt kiều) đến thuê buồng, giường nghỉ tại cơ sở gồm lượt khách trong 
ngày (không nghỉ qua đêm) và lượt khách (nghỉ qua đêm) tại cơ sở lưu trú. 

Ví dụ: Khách sạn Hải Âu trong ngày 1/9/2016 có tiếp nhận 2 đoàn khách quốc tế: 
đoàn 1 gồm 10 người đến nghỉ 3 ngày, đoàn 2 có 5 người đến nghỉ buổi trưa trong 2 giờ. 
Như vậy, số lượt khách quốc tế trong ngày 1/9/2016 mà khách sạn Hải Âu phục vụ là: 10 
người + 5 = 15 người. Trong đó: chia ra lượt khách trong ngày là 5 người và khách ngủ 
qua đêm là 10 người.  

Lưu ý: 

- Lượt khách đến khách sạn không phân biệt lứa tuổi từ người già (trên 65) và 
trẻ em (dưới 15 tuổi) đi cùng đều được tính là lượt khách cho mỗi người; 

- Một người đến nghỉ nhiều lần thì mỗi lần đều tính là một lượt; 

- Nếu thuê phòng qua đêm (đã thanh toán tiền phòng) nhưng vì lý do nào đó mà 
không ngủ lại tại cơ sở thì vẫn tính là lượt khách ngủ qua đêm. 

- Số ngày khách do cơ sở lưu trú phục vụ: chỉ tính số ngày khách ngủ lại qua 
đêm tại cơ sở lưu trú. 

Trong đó: ngày khách quốc tế: được tính là số ngày mà khách là người mang quốc 
tịch nước ngoài và Việt kiều thuê phòng nghỉ qua đêm tại cơ sở lưu trú.  

- Tổng số ngày sử dụng buồng (hoặc giường): được tính bằng cách cộng tổng số 
ngày mà các phòng (hoặc giường) của cơ sở được khách thuê để lưu trú qua đêm.  

- Trị giá vốn hàng chuyển bán (chỉ áp dụng đối với các cơ sở hoạt động dịch vụ 
ăn uống), được tính là tổng số tiền vốn cơ sở bỏ ra để mua số hàng hóa mà cơ sở 
không cần phải chế biến để bán cho khách và đã được bán ra trong 6 tháng đầu năm 
2017, đồng thời dự tính số tiền vốn bỏ ra để mua hàng hóa về bán trong 6 tháng cuối 
năm 2017. Không tính trị giá vốn của hàng chuyển bán còn tồn chưa bán được trong 6 
tháng đầu năm 2017. 
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- Trị giá vốn bất động sản đã bán: chỉ áp dụng đối với cơ sở có hoạt động mua 
bất động sản, sau đó bán lại cho người có nhu cầu sử dụng.  

Trị giá vốn bất động sản là số tiền thực tế cơ sở kinh doanh bất động sản bỏ ra 
để mua các loại bất động sản để bán lại cho khách hàng. Chỉ tính trị giá vốn bất động 
sản tương đương với số bất động sản đã hoàn tất thủ tục mua bán (kể cả đã hoặc chưa 
thu được tiền) và ước tính trị giá vốn của những bất động sản dự tính sẽ bán được 
trong 6 tháng cuối năm 2017.  
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I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị hành chính, sự nghiệp có con dấu, tài 
khoản riêng chỉ thực hiện 1 trong 13 loại phiếu. 

1. Phiếu 3A/TĐTKT-NN; 3Am/TĐTKT-NN 

Đối tượng thực hiện phiếu này là các cơ quan thuộc Quốc hội, HĐND các cấp, 
Chính phủ, Bộ/ngành và cơ quan thuộc Đảng cộng sản Việt Nam, các tổ chức chính trị 
- xã hội, trong đó phiếu 3Am/TĐTKT-NN áp dụng cho một số đơn vị được chọn để 
điều tra mẫu chi tiết, thu chi. Mỗi đơn vị chỉ thực hiện một trong hai phiếu này. 

Loại hình tổ chức của các cơ sở thuộc khối này bao gồm: 

+ Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp: Quốc hội và các cơ quan Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân (HĐND) các cấp; 

+ Cơ quan hành pháp: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; 
Bộ/ngành và các cơ quan trực thuộc Chính phủ; UBND các cấp; cơ sở thuộc các cơ 
quan nói trên;  

+ Cơ quan tư pháp: Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ sở thuộc Tòa án, Viện Kiểm sát; 

+ Cơ sở thuộc tổ chức Đảng; 

+ Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội; 

Lưu ý:  

- Đối với các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tổ chức điều 
tra theo ngành dọc do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm; 

 Một số trường hợp đặc thù quy định thống nhất: 

(1)  Đối với cấp xã, phường: các cơ sở hành chính, Đảng, đoàn thể ở cấp này 
được qui định thực hiện 3 phiếu điều tra:  

- Phiếu ghi thông tin cho UBND xã/phường/thị trấn (bao gồm cả HĐND). Văn 
phòng UBND được qui định là đơn vị đầu mối thực hiện phiếu này; 

- Phiếu ghi thông tin cho Đảng uỷ xã/phường/thị trấn; 

- Phiếu ghi thông tin cho các tổ chức còn lại gồm: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông 
dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Mặt trận tổ quốc được qui định 
là đơn vị đầu mối để ghi thông tin vào phiếu.  
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(2) Đối với UBND cấp quận/huyện: các đơn vị đóng trong cùng khuôn viên 

của UBND, mỗi đơn vị có tư cách pháp nhân (có tài khoản, con dấu riêng, có người 

điều hành, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của đơn vị và lao động chuyên nghiệp) 

là một đơn vị điều tra để có thể khai được thông tin về thu/chi. Trong trường hợp các 

phòng, ban trực thuộc UBND cấp quận/huyện không có tài khoản riêng, phần ngân 

sách được cấp lĩnh từ phòng Tài chính quận/huyện: quy định mỗi phòng, ban vẫn thực 

hiện một phiếu riêng, trong đó chỉ tiêu thu/chi lấy từ nguồn số liệu theo dõi riêng giữa 

Phòng ban với Phòng Tài chính quận/huyện. Phiếu điều tra của phòng Tài chính 

quận/huyện: phần thu/chi chỉ khai tổng số và chi tiết các khoản mà đơn vị này trực tiếp 

sử dụng cho hoạt động của mình (không bao gồm phần đã cấp cho các phòng, ban 

chức năng khác); 

(3) Các cơ sở thuộc quản lý ngành dọc của một số ngành (như Chi cục thống 

kê, Chi cục Thuế...) là những đơn vị điều tra riêng, kể cả trong trường hợp các cơ sở 

này nằm trong cùng khuôn viên với UBND; 

2. Phiếu 3Y/TĐTKT-YT; 3Ym/TĐTKT-YT 

Đối tượng thực hiện phiếu này là các cơ sở hoạt động Y tế công lập (Do Nhà 

nước thành lập, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp là chủ yếu) và ngoài 

công lập (do tư nhân thành lập, tự lo vốn và kinh phí hoạt động, lấy thu bù chi và 

không hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) loại trừ các cơ sở hoạt động chăm sóc, 

điều dưỡng tập trung và không tập trung (cơ sở này được điều tra theo phiếu 

3S/TĐTKT-SN hoặc 3Sm/TĐTKT-SN). 

Đối với các trạm y tế xã phường: mặc dù thu/chi từ nguồn Ngân sách nhà nước 

do Trung tâm y tế quận/huyện quản lý nhưng các Trạm y tế xã/phường vẫn nắm được 

phần thu/chi của riêng đơn vị mình, ngoài ra còn có khác khoản thu/chi khác ngoài từ 

hoạt động của Trạm y tế xã, phường. Vì vậy các Trạm y tế xã phường vẫn điền thông 

tin về thu/chi, phiếu của Trung tâm y tế quận/huyện chỉ khai phần thu/chi thực tế cho 

các hoạt động của Trung tâm, không bao gồm thu/chi của các Trạm y tế xã/phường. 

Lưu ý: Các đơn vị là cơ sở cá thể hoạt động sự nghiệp (như phòng khám tư 

nhân...) không áp dụng phiếu này mà thực hiện phiếu điều tra áp dụng cho các cơ sở 

sản xuất kinh doanh cá thể. 

3. Phiếu 3G/TĐTKT-GD; 3Gm/TĐTKT-GD 

Đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục đào tạo công lập (Do Nhà nước thành 

lập, kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp là chủ yếu) và ngoài công lập (do 
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tư nhân thành lập, tự lo vốn và kinh phí hoạt động, lấy thu bù chi và không hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp), loại trừ các lớp học đóng riêng lẻ thuộc các trường mầm non 

hoặc các điểm trường trung học cơ sở tại địa bàn các phường hoặc thôn/bản khác nhau, 

có địa điểm cố định, có sự quản lý của các thầy, cô giáo; các lớp học này diễn ra 

thường xuyên nhưng trường hợp này không được xác định là một đơn vị điều tra. 

Lưu ý: Các đơn vị là cơ sở cá thể hoạt động sự nghiệp (như lớp mẫu giáo/nhà 

trẻ tư thục...) không áp dụng phiếu này mà thực hiện phiếu điều tra áp dụng cho các 

cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. 

4. Phiếu 3V/TĐTKT-VH; 3Vm/TĐTKT-VH 

Đối tượng áp dụng là các cơ sở sự nghiệp công lập (Do Nhà nước thành lập, 

kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp là chủ yếu) và ngoài công lập (do tư 

nhân thành lập, tự lo vốn và kinh phí hoạt động, lấy thu bù chi và không hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Mỗi đơn vị chỉ 

thực hiện một trong hai phiếu này. 

5. Phiếu 3T/TĐTKT-TT; 3Tm/TĐTKT-TT 

Đối tượng áp dụng là các cơ sở sự nghiệp công lập (Do Nhà nước thành lập, 

kinh phí hoạt động do Ngân sách Nhà nước cấp là chủ yếu) và ngoài công lập (do tư 

nhân thành lập, tự lo vốn và kinh phí hoạt động, lấy thu bù chi và không hoạt động 

theo Luật Doanh nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông. Mỗi đơn vị 

chỉ thực hiện một trong hai phiếu này. 

6. Phiếu 3S/TĐTKT-SN; 3Sm/TĐTKT-SN 

Đối tượng thực hiện phiếu này là toàn bộ các đơn vị sự nghiệp (trừ sự nghiệp Y 

tế; Giáo dục; Văn hóa thể thao, Thông tin truyền thông), các cơ sở sản xuất kinh doanh 

trực thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp; trong đó phiếu 3Sm/TĐTKT-SN áp dụng cho 

một số đơn vị được chọn để điều tra mẫu chi tiết, thu chi. Mỗi đơn vị chỉ thực hiện một 

trong hai phiếu này. 

7. Phiếu 3H/TĐTKT-HH 

Đối tượng thực hiện phiếu này là toàn bộ các cơ sở hiệp hội, các hội thuộc tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được 

cấp phép hoạt động tại Việt Nam. 
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II. GIẢI THÍCH CÁC PHIẾU 

A. Câu hỏi chung cho các loại phiếu 

Phần đầu của phiếu: 

- Trước khi đến cơ sở để phỏng vấn, điều tra viên phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu: 

 Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; 

 Tên xã/phường/thị trấn; 

Mã số của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, huyện/quận/thị xã/thành phố 
thuộc tỉnh, xã/phường/thị trấn ghi đúng theo danh mục hành chính qui định trong 
phương án Tổng điều tra. 

1. Tên cơ sở: Ghi tên đầy đủ, chính thức theo quyết định thành lập, hoặc các 
văn bản pháp quy viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu; 

2. Địa chỉ của cơ sở: Ghi đầy đủ số nhà, tên đường phố/thôn/xóm/ấp/bản; 

3. Số điện thoại giao dịch: Ghi số điện thoại giao dịch của cơ sở; 

4. Số fax: Ghi số fax cơ quan thường dùng để giao dịch; 

5. Email: Ghi số email của bộ phận giao dịch; 

6. Họ và tên người trả lời phiếu: Ghi đầy đủ họ tên người trả lời phiếu điều tra. 
Điện thoại liên hệ (ghi số điện thoại cố định hoặc di động) của người ghi phiếu. 

Mục A. Đặc điểm của cơ sở 

A1. Thông tin về người đứng đầu cơ sở: 

- Họ và tên: Ghi rõ họ, tên thủ trưởng/người đứng đầu đơn vị (viết bằng chữ 
in hoa). 

- Giới tính: Khoanh tròn vào ô thích hợp 

- Năm sinh: Ghi theo năm dương lịch 

- Dân tộc, quốc tịch: 

+ Ghi tên dân tộc theo khai sinh; nếu là người nước ngoài thì chỉ cần ghi 
“nước ngoài” 

+ Ghi quốc tịch hiện tại; nếu có 2 quốc tịch thì ghi quốc tịch thường dùng. 
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+ Mã dân tộc, mã quốc tịch do cán bộ thống kê ghi: Sử dụng Bảng Danh mục 

dân tộc, Danh mục nước. 

- Trình độ chuyên môn được đào tạo: Ghi theo bằng cấp/chứng nhận hiện có, 

nếu có hai bằng trở lên thì ghi theo bằng cao nhất. Trường hợp đang học, hoặc đã học 

xong nhưng chưa được nhận bằng và chưa có chứng nhận, thì vẫn phải ghi theo bằng 

cấp đã có, không được ghi theo bằng chưa được nhận. Trình độ chuyên môn được chia 

làm 9 loại khác nhau trong đó trình độ khác bao gồm trình độ tốt nghiệp các trường 

chính trị, đào tạo khác. 

A2.1 và A2.2. Mã số thuế và mã đơn vị quan hệ ngân sách: Ghi mã số thuế/mã 

đơn vị quan hệ ngân sách mà đơn vị đang sử dụng vào các ô tương ứng. 

A3. Ngành hoạt động chính (theo ngành cấp 5 của VSIC 2007): 

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, xác định hoạt động chính của đơn vị và ghi 

mô tả chi tiết về ngành hoạt động đó (theo ngành cấp 5 của VSIC2007). 

- Mã ngành hoạt động được ghi theo mã 5 chữ số của Hệ thống ngành kinh tế 

quốc dân năm 2007 (VSIC2007). 

Mục B. Lao động 

B1. Lao động thời điểm 01/01/2016: Ghi tổng số lao động có mặt tại thời điểm 

01/01/2016, trong đó ghi tổng số lao động nữ. 

B.2. Lao động thời điểm 31/12/2016: Ghi tổng số lao động có mặt tại thời điểm 

31/12/2016, trong đó ghi tổng số lao động nữ. 

Lưu ý: Đối với một số lao động đến thời điểm điều tra đang nghỉ thai sản, ốm 

đau hoặc đi làm cho đơn vị khác theo những hợp đồng phụ nhưng vẫn được hưởng 

lương hoặc một phần lương của đơn vị thì vẫn được tính trong tổng số lao động của 

đơn vị. 

Phân theo loại lao động 

- Đối với các phiếu 3A/TĐTKT-NN và 3Am/TĐTKT-NN: bao gồm 3 loại lao 

động: (1) Lao động thuộc biên chế hành chính (là những lao động có mặt trong phạm 

vi biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao); (2) Lao động hợp đồng (theo Nghị 

định số 68/2000 /NĐ-CP); (3) Lao động hợp đồng khác (là những lao động ngắn hạn...). 

Riêng đối với phiếu 3A/TĐTKT-NN và 3Am/TĐTKT-NN của cơ quan Đảng, 
HĐND, Mặt trận Tổ quốc các cấp, chỉ tiêu “Lao động thuộc biên chế hành chính” đề 
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nghị tách riêng số “Lao động kiêm nhiệm” (ví dụ “Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư 
Đảng ủy xã). Trong thực tế, Chủ tịch HĐND các cấp thường là thành viên kiêm 
nhiệm; không hưởng lương trong kinh phí của các đơn vị này (hưởng lương từ Đảng 
ủy các cấp). Trường hợp này quy ước người đứng đầu ghi là cấp trưởng và ghi vào 
dòng kiêm nhiệm, thu nhập bình quân và lương bình quân vẫn tính phần phụ cấp của 
lao động kiêm nhiệm. 

Đối với phiếu UBND cấp xã: Ngoài lao động tại xã còn có Ban nhân dân ấp, 

khóm đều được hưởng sinh hoạt phí từ dự toán ngân sách của UBND xã (Ngoài 

trưởng ấp có quy định cụ thể, còn các thành viên khác tùy từng địa phương có cách 

phân chia khác nhau). Chi phí cho ban nhân dân ấp được tính vào chi hoạt động của 

UBND xã. Tuy nhiên hiện nay lao động cấp thôn, ấp chưa được công nhận là lao động 

trong hệ thống quản lý nhà nước cấp xã, phường. Những lao động này chỉ nhận phụ 

cấp, khi tính tổng chi trong phiếu xã thì bao gồm cả mục chi này, nhưng khi tính thu 

nhập và tiền lương thì phải loại phần này ra và chia cho số lao động của cơ sở mới 

đảm bảo đúng nội dung. 

- Đối với các phiếu còn lại áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp: bao gồm 4 loại 

lao động: 1. Lao động thuộc biên chế hành chính (là những lao động có mặt trong 

phạm vi biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao); 2. Lao động hợp đồng 

(theo Nghị định số 68/2000 /NĐ-CP); 3. Lao động hợp đồng dài hạn; 4. Lao động khác 

(là những lao động ngắn hạn...). 

Phân theo nhóm tuổi 

Căn cứ vào tuổi của người lao động của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016 để phân 

tổ theo 5 nhóm tuổi: Từ 16 đến 30 tuổi, từ 31 đến 45 tuổi; từ 46 đến 55 tuổi; từ 56 đến 

60 tuổi; trên 60 tuổi. 

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo 

Căn cứ vào bằng cấp cao nhất thực tế đã có của người lao động trong cơ sở để 

phân tổ cho thích hợp. 

Phân theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp 

Đối với các phiếu 3A/TĐTKT-NN và 3Am/TĐTKT-NN căn cứ vào ngạch công 

chức và chức danh nghề nghiệp của người lao động để phân tổ thêm theo các nhóm: 

Chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên 

và tương đương, cán sự, nhân viên. 
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Đối với các phiếu 3A/TĐTKT-NN; 3Y/TĐTKT-YT; 3G/TĐTKT-GD; 
3V/TĐTKT-VH; 3T/TĐTKT-TT và 3S/TĐTKT-SN 
 

Mục C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình, 

được xác định theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 

Bộ Tài chính (áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các 

tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước) và Thông tư 140/2007/TT-BTC ngày 30 

tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập). 

C1. Nguyên giá TSCĐ: Ghi nguyên giá TSCĐ của đơn vị tại thời điểm cuối 

năm (31/12/2016) và thời điểm đầu năm (01/01/2016). 

C2. Giá trị khấu hao/hao mòn TSCĐ trong năm: Là số trích khấu hao/hao mòn 

tài sản cố định trong năm 2016. 

C3. Giá trị hao mòn luỹ kế: Là tổng số tiền đã trích khấu hao/hao mòn các loại 

tài sản cố định vào chi hoạt động của đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2016. 

Thực hiện các Thông tư trên, các tài sản cố định đã tính hao mòn đủ nhưng vẫn 

còn sử dụng được; Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn nhưng đã hỏng không 

tiếp tục sử dụng được đều không phải tính hao mòn. 

Mục D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016 

D1. Tổng thu: Là toàn bộ số tiền thu được về hoạt động của đơn vị trong năm 

điều tra bằng tổng các khoản thu: Thu từ ngân sách nhà nước; thu từ hoạt động của cơ 

sở; ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước và các khoản thu khác, 

bao gồm cả phần kết chuyển của năm trước còn lại chuyển sang năm 2016. 

+ Thu từ ngân sách nhà nước: Phản ánh toàn bộ số kinh phí do ngân sách nhà 

nước cấp cho cơ sở, bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (hoặc 

cấp trên cấp), kể cả kinh phí hạn mức và ngoài hạn mức. 

+ Thu từ hoạt động của cơ sở: Là các khoản thu do hoạt động của cơ sở mang 

lại trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học, văn hóa, thể thao và giải trí... 

+ Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước: Phản 

ánh các khoản thu từ nguồn ủng hộ và tài trợ, viện trợ trực tiếp của các tổ chức, cá nhân... 
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trong và ngoài nước, bao gồm số thu bằng tiền và hiện vật qui ra tiền (bao gồm cả 

nguồn viện trợ từ dự án ODA). 

+ Các khoản thu khác: Gồm các khoản thu ngoài các khoản thu trên như: Lệ phí 
thi, thu từ hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát, trông giữ xe, tiền bán sản phẩm của 
học sinh học nghề làm ra... 

Ghi chú: Để xác định mối quan hệ cân đối thu - chi của phiếu điều tra, thống 
nhất bao gồm thu thực tế và phần kết chuyển, phần kết chuyển phải căn cứ vào nguồn 
thu năm trước chưa sử dụng tới để ghi cho phù hợp, nếu kết chuyển được xác định từ 
ngân sách nhà nước cấp thì ghi vào mục 1 (Ngân sách nhà nước cấp), nếu nguồn kết 
chuyển là thu từ hoạt động của đơn vị thì ghi vào mục 2 (Thu từ hoạt động chính của 
đơn vị)... 

D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị được Nhà nước cho phép thu các khoản phí, lệ phí như lệ phí chứng minh 
thư, lệ phí cấp giấy phép, án phí, lệ phí công chứng, các khoản thu về khám chữa bệnh 
theo yêu cầu... 

D2. Tổng chi: Là toàn bộ các khoản chi của đơn vị, trong đó cần tách riêng 
khoản Chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Tổng chi được chi tiết thành: 

+ Chi hoạt động: Gồm các khoản chi đảm bảo hoạt động thường kỳ tại cơ sở từ 
tất cả các nguồn thu kể trên. Bao gồm các khoản chi của cơ sở như chi tiền lương, tiền 
công, phụ cấp lương, tiền thưởng, vật tư văn phòng, công tác phí... Trong đó cần tách 
riêng khoản Chi từ nguồn ngân sách nhà nước 

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh số 
tiền đơn vị chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản và sửa chữa lớn TSCĐ 
trong năm (làm tăng TSCĐ) từ nguồn ngân sách cấp, nguồn đóng góp để xây dựng, từ 
nguồn tích lũy của đơn vị và các nguồn khác. 

+ Các khoản chi khác: Là các khoản chi còn lại của cơ sở không thuộc các mục 
chi đã kể trên. 

D3. Trích lập các quỹ: Là phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) của đơn vị 
sau khi trang trải các khoản chi phí nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, đơn 
vị được sử dụng để trích lập các quỹ (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự 
phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng và phúc lợi...) 

D4. Tổng thu nhập tăng thêm: Là tổng số tiền của đơn vị được sử dụng để chi 
bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động trong năm 2016. 
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D5. Tổng quỹ lương: Là số tiền mà cơ sở trả cho người lao động trong năm 
2016. Tổng quỹ lương chia thành các loại như sau: 

- Quỹ lương trả cho người lao động thuộc biên chế hành chính, sự nghiệp (là 

những lao động có mặt trong biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao theo 
ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương); 

- Quỹ lương trả cho người lao động hợp đồng (theo Nghị định số 68/2014/CP); 

- Quỹ lương trả cho người lao động theo hợp đồng dài hạn; 

- Quỹ lương trả cho người lao động thuộc hợp đồng lao động khác. 

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng 

Mức thu nhập bình quân người lao động một tháng được tính bằng tổng số tiền 
phải trả cho người lao động chia cho (:) số lao động bình quân trong năm và chia cho 
(:) số tháng hoạt động. 

Tổng số tiền phải trả cho người lao động bao gồm: Tiền lương, thưởng và các 
khoản phụ cấp, các khoản có tính chất như lương và các khoản chi trả cho người lao 
động được tính vào chi phí sản xuất, vào giá thành sản phẩm như phụ cấp ca ba, phụ 
cấp đắt đỏ, phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại, công tác phí, ăn giữa ca (trường hợp thuê 
dịch vụ ăn uống bên ngoài không tính vào khoản mục này), trợ cấp thuê nhà và các 
khoản phụ cấp thường xuyên và không thường xuyên khác cho người lao động dưới 
các hình thức bằng tiền, bằng hiện vật như thực phẩm, đồ uống, nhiên liệu, quần áo 
(trừ quần áo bảo hộ lao động); các khoản chi trả khác cho người lao động không tính 
vào chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi trực tiếp cho người lao động mà 
nguồn chi lấy từ các quỹ của cơ sở; các khoản chi trả khác cho người lao động như: 
Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, chi bù tiền ăn hội nghị, chi tiêu vặt đi nước ngoài, 
chi cho lao động của cơ sở từ nguồn kinh phí nghiên cứu đề tài và các khoản chi khác 
cho người lao động nếu có. 

Lao động bình quân trong năm bằng số lao động có tại thời điểm đầu năm cộng 
lao động có tại thời điểm cuối năm chia cho 2. 

+ Nếu cơ sở mới được thành lập trong năm 2016 thì chỉ tính số tháng chính 
thức hoạt động. Nếu cơ sở hoạt động theo mùa vụ không đủ 12 tháng trong năm thì qui 
định số tháng hoạt động là 12 tháng. 

Chỉ tiêu tiền lương, tiền công bình quân cũng được tính tương tự bằng cách lấy 
tổng quĩ tiền lương, tiền công chia cho số lao động bình quân. 
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Đối với các phiếu 3Am/TĐTKT-NN; 3Ym/TĐTKT-YT; 3Gm/TĐTKT-GD; 
3Vm/TĐTKT-VH; 3Tm/TĐT-TT và 3Sm/TĐTKT-SN 
 

Mục C. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình, 
được xác định theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 
Bộ Tài chính (áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các 
tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước) và Thông tư 140/2007/TT-BTC ngày 30 
tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp 
ngoài công lập). 

C1. Nguyên giá TSCĐ: Ghi nguyên giá TSCĐ của đơn vị tại thời điểm cuối 
năm (31/12/2016) và thời điểm đầu năm (1/1/2016). 

Chia ra các loại tài sản: 

+ Nhà, vật kiến trúc: Bao gồm các công trình XDCB như nhà làm việc, nhà 
kho, nhà trẻ, nhà xưởng, phòng học, nhà khám bệnh, vật kiến trúc, hàng rào, bể, tháp 
nước, sân bãi, các công trình trang trí thiết kế cho nhà cửa, các công trình cơ sở hạ 
tầng của cơ sở. 

+ Máy móc thiết bị: Các loại máy móc, thiết bị dùng trong công tác chuyên 
môn, bao gồm những máy móc chuyên dùng, máy móc, thiết bị công tác, dây chuyền 
công nghệ và những máy móc đơn lẻ. 

+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Các loại phương tiện vận tải, gồm phương 
tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, đường sông, và các thiết bị truyền dẫn (thông tin, 
điện nước, băng chuyền tải vật tư, hàng hoá). 

+ Tài sản cố định khác: Bao gồm các tài sản cố định hữu hình còn lại như thiết 
bị, dụng cụ quản lý, tài sản cố định hữu hình khác và tài sản cố định vô hình. 

C2. Giá trị khấu hao/hao mòn TSCĐ trong năm: Là số trích khấu hao/hao mòn 
tài sản cố định trong năm 2016 và được chi tiết theo 4 nhóm tài sản như trên. 

C3. Giá trị hao mòn luỹ kế: Là tổng số tiền đã trích khấu hao/hao mòn các loại 
tài sản cố định vào chi hoạt động của đơn vị tính đến thời điểm 31/12/2016. 

Thực hiện các Thông tư trên, các tài sản cố định đã tính hao mòn đủ nhưng vẫn 
còn sử dụng được; Các tài sản cố định chưa tính hết hao mòn nhưng đã hỏng không 
tiếp tục sử dụng được đều không phải tính hao mòn 
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Mục D. THU, CHI VÀ QUỸ LƯƠNG NĂM 2016 

D1. Tổng thu: Là toàn bộ số tiền thu được về hoạt động của đơn vị trong năm 
điều tra bằng tổng các khoản thu: Thu từ ngân sách nhà nước; từ hoạt động của cơ sở; 
ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong ngoài nước và các khoản thu khác, bao 
gồm cả phần kết chuyển của năm trước còn lại chuyển sang năm 2016. 

+ Thu từ ngân sách Nhà nước: Phản ánh toàn bộ số kinh phí do ngân sách nhà 
nước cấp cho cơ sở, bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (hoặc 
cấp trên cấp), kể cả kinh phí hạn mức và ngoài hạn mức. 

+ Thu từ hoạt động của cơ sở: Là các khoản thu do hoạt động của cơ sở mang 
lại trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học, văn hóa, thể thao và giải trí... 

+ Thu từ ủng hộ và viện trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước: Phản 
ánh các khoản thu từ nguồn ủng hộ và tài trợ, viện trợ trực tiếp của các tổ chức, cá 
nhân... trong và ngoài nước, bao gồm số thu bằng tiền và hiện vật (qui ra tiền) (bao 
gồm cả nguồn viện trợ từ dự án ODA). 

+ Các khoản thu khác: Gồm các khoản thu ngoài các khoản thu trên như: Lệ phí 
thi, thu từ hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát, trông giữ xe, tiền bán sản phẩm của 
học sinh học nghề làm ra... 

Ghi chú: Để xác định mối quan hệ cân đối thu - chi của phiếu điều tra, thống 
nhất bao gồm thu thực tế và phần kết chuyển, phần kết chuyển phải căn cứ vào nguồn 
thu năm trước chưa sử dụng tới để ghi cho phù hợp, nếu kết chuyển được xác định từ 
ngân sách nhà nước cấp thì ghi vào mục 1 (Ngân sách nhà nước cấp), nếu nguồn kết 
chuyển là thu từ hoạt động của đơn vị thì ghi vào mục 2 (Thu từ hoạt động chính của 
đơn vị)... 

D*. Thu từ phí, lệ phí, dịch vụ theo yêu cầu: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 
của đơn vị được Nhà nước cho phép thu các khoản phí, lệ phí như lệ phí chứng minh 
thư, lệ phí cấp giấy phép, án phí, lệ phí công chứng, các khoản thu về khám chữa bệnh 
theo yêu cầu... 

D2. Tổng chi: Là toàn bộ các khoản chi của đơn vị, trong đó cần tách riêng 
khoản Chi từ nguồn ngân sách nhà nước. Tổng chi được chi tiết thành: 

1. Chi hoạt động: Gồm các khoản chi đảm bảo hoạt động thường kỳ tại cơ sở từ 
tất cả các nguồn thu kể trên, trong đó cần tách riêng Chi từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Chi cho hoạt động của cơ sở được chi tiết theo từng nội dung sau: 
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+ Tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng: Gồm lương ngạch, bậc theo quỹ 

lương được phê duyệt, lương tập sự, công chức dự bị, lương hợp đồng dài hạn, lương 

cán bộ nhân viên dôi ra ngoài biên chế, tiền công trả cho lao động thường xuyên theo 

hợp đồng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp 

thêm giờ, phụ cấp làm đêm, thưởng thường xuyên theo định mức, thưởng đột xuất 

theo định mức, các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng, các 

khoản chi khác liên quan đến tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, tiền thưởng; 

+ Các khoản thanh toán khác cho cá nhân gồm: Tiền ăn, chi khám chữa bệnh 

cho cán bộ, công chức Việt Nam làm việc ở nước ngoài, chi chênh lệch thu nhập thực 

tế so với lượng ngạch bậc, chức vụ, sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức Việt Nam làm 

việc ở nước ngoài, trợ cấp, phụ cấp khác và các khoản đóng góp theo qui định; 

+ Trả thù lao lao động thuê ngoài: Là số tiền thuê chuyên gia và giảng viên 

nước ngoài; thuê chuyên gia và giảng viên trong nước; thuê đào tạo lại cán bộ; thuê 

phiên dịch, biên dịch; chi phí thuê mướn khác; 

+ Chi học bổng học sinh, sinh viên không bao gồm học phí của cán bộ đi học: 

Bao gồm học bổng học sinh trường năng khiếu, học sinh dân tộc nội trú, học sinh các 

trường phổ thông, đào tạo khác trong nước và các khoản chi khác liên quan đến học 

bổng...; 

+ Chi các khoản đóng góp: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 

và các khoản đóng góp khác; 

+ Thanh toán dịch vụ công cộng: Thanh toán tiền điện; thanh toán tiền nước; 

tiền nhiên liệu; thanh toán khoán phương tiện theo chế độ; thanh toán tiền vệ sinh, môi 

trường.... 

+ Vật tư, văn phòng: văn phòng phẩm, khoán văn phòng phẩm; mua sắm công 

cụ, dụng cụ văn phòng, vật tư văn phòng khác; 

+ Thông tin, tuyên truyền, liên lạc: Cước phí điện thoại trong nước; cước phí 

điện thoại quốc tế; cước phí bưu chính; chi tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cơ 

quan, đơn vị theo chế độ, tuyên truyền, quảng cáo, phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, 

sách, báo, tạp chí thư viện, thuê bao cáp truyền hình, cước phí internet.... 

+ Hội nghị: In, mua tài liệu, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, tiền vé máy 

bay, tàu xe; tiền thuê phòng ngủ; thuê hội trường; phương tiện vận chuyển; chi phí 
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khác; các khoản thuê mướn khác phục vụ hội nghị, chi bù tiền ăn; thuê phiên dịch, 

biên dịch phục vụ hội nghị. 

+ Công tác phí: Tiền vé máy bay, tàu xe; phụ cấp công tác phí; tiền thuê phòng 

ngủ; khoán công tác phí; chi khác. 

+ Chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách quốc tế: Tiền vé máy bay, tàu xe; tiền ăn; 

tiền ở; tiền tiêu vặt; phí, lệ phí liên quan; khoán chi đoàn ra nước ngoài, tiếp khách 

quốc tế theo chế độ; chi khác. 

+ Chi nghiệp vụ chuyên môn: Chi mua hàng hóa, vật tư dùng cho chuyên môn 

của từng ngành; trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định); chi 

mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của đơn vị; đồng phục, trang 

phục, bảo hộ lao động, sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của đơn vị 

(không phải là tài sản cố định). 

+ Trả tiền thuê cơ sở vật chất: Thuê thiết bị các loại; thuê nhà; thuê đất; thuê 

phương tiện vận chuyển...; 

+ Trả tiền lãi vay: Là số tiền đơn vị chi ra để trả lãi về tiền vay để đầu tư của 

đơn vị như đầu tư mua sắm trang thiết bị, vay để xây dựng các công trình của đơn vị 

bao gồm cả khoản trả lãi tiền vay ngân hàng và vay từ các tổ chức tập thể, cá nhân. 

+ Chi xây dựng nhỏ và sửa chữa thường xuyên TSCĐ: Là khoản chi phí để xây 

dựng các công trình phù trợ không thuộc vốn đầu tư xây dựng cơ bản của đơn vị như 

chi xây tường bao quanh làm nhà để xe. Sửa chữa thường xuyên TSCĐ là số tiền chi 

ra sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và duy tu, bảo dưỡng các công trình 

cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên; 

+ Chi nộp thuế và phí các loại: Bao gồm các khoản tiền nộp các loại thuế như 

thuế nhà đất (nếu có) và các loại phí trong quá trình hoạt động. 

+ Chi khác: Bao gồm những khoản chi của đơn vị nhưng chưa được ghi vào các 

mục trên như; Chi các ngày Lễ, Tết, chi kỷ niệm ngày thành lập ngành/đơn vị, trợ cấp 

khó khăn cho cán bộ, nhân viên của đơn vị; chi phí cho lễ khai giảng, bế giảng... 

2. Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và sửa chữa lớn TSCĐ: Phản ánh số 

tiền đơn vị chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm tài sản và sửa chữa lớn TSCĐ 

trong năm (làm tăng TSCĐ) từ nguồn ngân sách cấp, nguồn đóng góp để xây dựng, từ 

nguồn tích lũy của đơn vị và các nguồn khác. 
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3. Các khoản chi khác: Là các khoản chi còn lại của cơ sở không thuộc các mục 

chi đã kể trên. 

D3. Trích lập các quỹ: Là phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) của đơn vị 

sau khi trang trải các khoản chi phí nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, đơn 

vị được sử dụng để trích lập các quỹ (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự 

phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng và phúc lợi) 

D4. Tổng thu nhập tăng thêm: Là tổng số tiền của đơn vị được sử dụng để chi 

bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động trong năm 2016. 

D5. Tổng quỹ lương: Là số tiền mà cơ sở trả cho người lao động trong năm 
2016. Tổng quỹ lương chia thành các loại như sau: 

- Quỹ lương trả cho người lao động thuộc biên chế hành chính (là những lao 

động có mặt trong biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền giao theo ngạch, bậc, 
chức vụ và các khoản phụ cấp theo lương) 

- Quỹ lương trả cho người lao động hợp đồng (được quy định theo Nghị định số 
68/2014/NĐ-CP); 

- Quỹ lương trả cho người lao động theo hợp đồng dài hạn; 

- Quỹ lương trả cho người lao động thuộc hợp đồng lao động khác 

D6. Thu nhập bình quân người lao động/tháng 

Mức thu nhập bình quân người lao động một tháng được tính bằng tổng số tiền 
phải trả cho người lao động chia cho (:) số lao động bình quân trong năm và chia cho 
(:) Số tháng hoạt động. 

Tổng số tiền phải trả cho người lao động bao gồm: Tiền lương, thưởng và các 
khoản phụ cấp, các khoản có tính chất như lương và các khoản chi trả cho người lao 
động được tính vào chi phí sản xuất, vào giá thành sản phẩm như phụ cấp ca ba, phụ 
cấp đắt đỏ, phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại, công tác phí, ăn giữa ca (trường hợp thuê 
dịch vụ ăn uống bên ngoài không tính vào khoản mục này), trợ cấp thuê nhà và các 
khoản phụ cấp thường xuyên và không thường xuyên khác cho người lao động dưới 
các hình thức bằng tiền, bằng hiện vật như thực phẩm, đồ uống, nhiên liệu, quần áo 
(trừ quần áo bảo hộ lao động); các khoản chi trả khác cho người lao động không tính 
vào chi phí sản xuất kinh doanh là các khoản chi trực tiếp cho người lao động mà 
nguồn chi lấy từ các quỹ của cơ sở; các khoản chi trả khác cho người lao động như: 
Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, chi bù tiền ăn hội nghị, chi tiêu vặt đi nước ngoài, 
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chi cho lao động của cơ sở từ nguồn kinh phí nghiên cứu đề tài và các khoản chi khác 
cho người lao động nếu có. 

Lao động bình quân trong năm bằng số lao động có tại thời điểm đầu năm cộng 
lao động có tại thời điểm cuối năm chia cho 2. 

+ Nếu cơ sở mới được thành lập trong năm 2016 thì chỉ tính số tháng chính 
thức hoạt động. Nếu cơ sở hoạt động theo mùa vụ không đủ 12 tháng trong năm thì qui 
định số tháng hoạt động là 12 tháng. 

Chỉ tiêu tiền lương, tiền công bình quân cũng được tính tương tự bằng cách lấy 
tổng quĩ tiền lương, tiền công chia cho số lao động bình quân. 

Mục E. Sử dụng máy tính và Internet 

E1. Cơ sở có sử dụng máy tính phục vụ cho công việc không (bao gồm máy tính 
để bàn, máy xách tay, máy tính bảng)? 

- Nếu Có thì trả lời các nội dung tiếp theo; 

- Nếu Không thì chuyển câu E3. 

E2. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng máy vi tính cho công việc: Được tính 
bằng cách lấy tổng số lao động của cơ sở thường xuyên sử dụng máy tính cho công 
việc của cơ sở chia cho tổng số lao động hiện có của cơ sở. 

E3. Kết nối mạng Internet và mạng máy tính khác: kết nối mạng Internet là kết 
nối với mạng máy tính toàn cầu Internet. Mạng máy tính khác là các mạng kết nối nội 
bộ như mạng WAN, mạng LAN... Nếu Có thì trả lời các nội dung tiếp theo, nếu 
Không có thì chuyển câu E5. 

E4. Tỷ lệ lao động thường xuyên sử dụng Internet hoặc mạng máy tính cho 
công việc: Được tính bằng cách lấy tổng số người lao động sử dụng Internet hoặc 
mạng máy tính ít nhất 1 lần/1tuần chia cho tổng số lao động hiện có của cơ sở. 

E5. Cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng: 

Cổng thông tin điện tử: là điểm truy cập duy nhất của cơ quan trên môi trường 
mạng, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và các ứng dụng mà qua đó 
người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa việc hiển thị thông tin.  

Trang tin thông điện tử : là trang thông tin hoặc một tập hợp thông tin trên môi 
trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.  

 Đề nghị trả lời 1 (có) hoặc 2 (Không) vào các ô thích hợp. Nếu trả lời là “có”, 
đề nghị ghi địa chỉ truy cập của cơ sở. 
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E6. Cơ sở có sử dụng internet và mạng máy tính khác để thực hiện các công việc sau 

không: đề nghị lựa chọn một hoặc nhiều mục đích sử dụng thích hợp.  

Đối với mục 7. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến của phiếu phiếu 3A/TĐTKT-
NN và phiếu 3Am/TĐTKT-NN: khoanh vào một mức độ hoàn chỉnh nhất. 

- Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của 
cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các 
thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành 
chính đó. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 
cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo 
yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ 
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 

cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức 

cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được 

thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được 

thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả 

kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến 

người sử dụng. 

B. Câu hỏi riêng cho các loại phiếu 

 Phiếu 3A/TĐTKT-NN; 3Am/TĐTKT-NN 

A4. Loại hình tổ chức: Các cơ quan Đảng, Nhà nước thuộc một trong các 

khối sau: 

1. Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp (bao gồm Văn phòng Quốc hội và các cơ 

quan Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp); 

2. Cơ quan hành pháp: Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ, 

Bộ/ngành và các cơ quan trực thuộc Chính Phủ; UBND các cấp; cơ sở thuộc các cơ 

quan nói trên; 
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3. Cơ quan Tư pháp: Tòa án Nhân dân các cấp, Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp; 

4. Cơ quan thuộc Tổ chức chính trị (Cơ quan thuộc Đảng cộng sản); 

5. Tổ chức chính trị - xã hội gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Đoàn TNCS HCM, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu 

Chiến binh. 

 Đối với các phiếu thu thập thông tin về các cơ sở sự nghiệp 

A4. Loại cơ sở: Các cơ sở thuộc một trong các loại cơ sở sau: 

1. Cơ sở sự nghiệp ngoài công lập: Là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư 
thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn 
ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp 
nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng. 

Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước 
nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, khoa học 
- công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. 

2. Cơ sở sự nghiệp công lập: Gồm các đơn vị sự nghiệp do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện 

chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm dịch vụ công trong các 

ngành, lĩnh vực theo qui định của pháp luật đối với các đơn vị sự nghiệp nói chung. 

Theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 

qui định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ vào loại hình cơ sở đơn 

vị khoanh vào một trong các loại hình cơ sở sau: 

1. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và đầu tư vận dụng 

cơ chế như DN hoặc đề án thí điểm tự chủ; 

2. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư; 

3. Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên; 

4. Đơn vị tự bảo đảm một phần chi hoạt động thường xuyên; 

5. Đơn vị do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên. 

Lưu ý: Trong trường hợp đơn vị đó là đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43/NĐ-

CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (chưa chuyển đổi theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP 
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ngày 14/2/2015 của Chính phủ) thì khoanh vào loại hình cơ sở thứ 6 là đơn vị tự chủ 

theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 

Riêng đối với phiếu 3H/TĐTKT-HH 

A4. Loại cơ sở: Các cơ sở thuộc một trong các loại cơ sở sau: 

1. Cơ sở thuộc tổ chức xã hội: Gồm các đơn vị của các hiệp hội khác ngoài các 

tổ chức xã hội - nghề nghiệp như: hội người cao tuổi, hội bảo trợ người tàn tật và trẻ 

mồ côi, hội khuyến học, hội người mù,... 

2. Cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Gồm các cơ sở là các Hội như hội 

liên hiệp văn học nghệ thuật, hội nhà văn, hội điện ảnh, hội mỹ thuật, hội sân khấu, hội 

nhà báo, hội luật gia, hội đông y, hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số, tổng hội 

y học, hội kiến trúc sư, hội khoa học kỹ thuật nhiệt, hội điện lực, hội nhạc sỹ, liên hiệp 

các hội khoa học kỹ thuật, hội nghệ sỹ nhiếp ảnh, hội văn nghệ dân gian, hội nghệ 

sỹ múa,... 

Lưu ý: Mã loại cơ sở (do cơ quan thống kê ghi). 

Cách ghi mã:  

- Ghi theo mã số trong bảng “Danh mục các cơ quan Trung ương”; “Danh 

mục các cơ quan địa phương”. 

- Đối với các cơ sở trực thuộc các cơ quan trong 2 danh mục trên, mỗi cấp trực 

thuộc đánh tiếp mã 2 số từ 01  99. 

3. Tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Gồm các tổ chức phi chính phủ nước 

ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. 

  Phiếu 3S/TĐTKT-SN; 3Sm/TĐTKT-SN 

A5. Loại hình sự nghiệp: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ sở để khoanh 

tròn vào một trong các loại cơ sở sự nghiệp sau: 

1. Sự nghiệp khoa học công nghệ; 

2. Sự nghiệp kinh tế; 

3. Sự nghiệp môi trường; 

4. Sự nghiệp khác. 
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 Phiếu 3G/TĐTKT-GD; 3Gm/TĐTKT-GD; 3Y/TĐTKT-YT; 3Ym/TĐTKT-YT; 

3V/TĐTKT-VH; 3Vm/TĐTKT-VH; 3T/TĐTKT-TT; 3Tm/TĐTKT-TT 

A5. Loại hình tổ chức 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ sở để khoanh tròn vào một loại hình 
thích hợp. 

 Riêng đối với phiếu 3G/TĐTKT-GD; 3Gm/TĐTKT-GD: Nếu là trường học 
phổ thông chỉ có 1 cấp học phổ thông duy nhất: khoanh vào mã 4, đồng thời 1 trong 
những cấp học tương ứng (VD: 2- Trung học cơ sở). Nếu là trường học phổ thông có 
nhiều cấp học đồng thời, khoanh vào mã 5, đồng thời khoanh các mã cấp học mà 
trường đó có (VD: 2- Trung học cơ sở và 3- Trung học phổ thông). 

 Phiếu 3G/TĐTKT-GD; 3Gm/TĐTKT-GD 

Mục F. Hoạt động sự nghiệp giáo dục 

F1. Số phòng học của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016 

1. Số phòng học thực tế: Là số phòng học được xây dựng và đã đưa vào sử dụng 
tại thời điểm 31/12/2016. 

2. Số phòng học theo kế hoạch: Là số phòng học theo nhu cầu kế hoạch đào tạo 
của cơ sở để đảm bảo diện tích bình quân sử dụng/học sinh, sinh viên, học viên tại thời 
điểm 31/12/2016. 

3. Số phòng thư viện: Là số phòng thư viện đã đưa vào sử dụng tại thời điểm 
31/12/2016. 

4. Số phòng chức năng: Là số phòng chức năng như phòng dạy thể thao, âm 
nhạc, phòng thí nghiệm... đã đưa vào sử dụng tại thời điểm 31/12/2016. 

F2. Số học viên, sinh viên, học sinh tại thời điểm 31/12/2016 

1. Số học viên đang được đào tạo tiến sỹ: Là số học viên có trong danh sách 
đang được đào tạo tiến sỹ của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016. 

2. Số học viên đang được đào tạo thạc sỹ: Là số học viên có trong danh sách 
đang được đào tạo thạc sỹ của cơ sở tại thời điểm 31/12/2016. 

3. Số sinh viên đang được đào tạo: Là số sinh viên có trong danh sách đang 

được đào tạo đại học, cao đẳng của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, học viện và cao 

đẳng tại thời điểm 31/12/2016. 
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4. Số học sinh đang theo học: Là số học sinh có trong danh sách đang theo học 

của các cơ sở đào tạo trung cấp, các cấp học phổ thông, cơ sở mẫu giáo, nhà trẻ,... tại 

thời điểm 31/12/2016. 

5. Số lượt người được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong năm 2016: Là số lượt 

người tham gia học tập, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn tại các trung tâm giáo dục và 

đào tạo trong năm 2016. 

 Phiếu 3Y/TĐTKT-YT; 3Ym /TĐTKT-YT 

Mục F. Hoạt động sự nghiệp y tế 

F1. Số khoa, phòng khám bệnh, phòng bệnh, giường bệnh của cơ sở có tại 
31/12/2016 

Căn cứ vào số liệu thực tế về số khoa, phòng khám bệnh, phòng chữa bệnh, số 
giường bệnh tại cơ sở để ghi vào các mục trong phiếu điều tra. 

Nếu cơ sở nhỏ không có sự phân chia thành phòng ban, quy ước ghi số 1 vào ô 
của mục 1.Số phòng ban/chức năng. 

F2. Số lượt người được khám, chữa bệnh trong năm 2016. 

Căn cứ vào kết quả số lượt người được khám, chữa bệnh và điều trị tại cơ sở 
trong năm 2016 để ghi vào các mục tương ứng cho phù hợp. 

1. Số lượt người được khám bệnh: ghi tổng số lượt người được khám bệnh (kể cả 
những trường hợp chỉ xét nghiệm hoặc chuẩn đoán hình ảnh...) trong năm cũng được coi là 
một lượt khám bệnh. 

2. Số lượt bệnh nhân được nằm điều trị nội trú: ghi tổng số lượt bệnh nhân 
được nằm điều trị nội trú trong năm. 
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I. Đối tượng áp dụng: 

Là các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được nhà nước công nhận, các cơ sở tín 

ngưỡng. Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau: 

- Cơ sở tôn giáo: Là nơi thờ tự, tu hành, nơi đào tạo người chuyên hoạt động 

tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo và những cơ sở khác của tổ chức tôn giáo được 

Nhà nước công nhận như: chùa, tu viện, thiền viện, tịnh xá, niệm phật đường, nhà thờ, 

nhà xứ, nhà thờ họ công giáo, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trường đào tạo 

riêng của tôn giáo...; 

- Cơ sở tín ngưỡng: Là nơi thực hiện hoạt động tín ngưỡng của cộng đồng. 

Trong cuộc Tổng điều tra này chỉ bao gồm các cơ sở tín ngưỡng là đình, đền, phủ, 

miếu, am. Loại trừ: các cơ sở tín ngưỡng là từ đường, nhà thờ họ (của một dòng họ 

hoặc gia đình, không diễn ra các hoạt động thăm viếng, tín ngưỡng mang tính cộng đồng). 

II. Giải thích nội dung và hướng dẫn ghi phiếu: 

Phần đầu của phiếu: 

Trước khi đến cơ sở để phỏng vấn, điều tra viên phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu: 

+ Tên tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

+ Tên huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; 

+ Tên xã/phường/thị trấn 

Mã số của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, huyện/quận/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh, xã/phường/thị trấn ghi đúng theo danh mục hành chính qui định trong 

phương án Tổng điều tra. 

1. Tên cơ sở: Ghi tên đầy đủ, chính thức theo quyết định thành lập, hoặc các 

văn bản pháp quy, hoặc tên gọi truyền thống, tên thường gọi theo biển ghi tên cơ sở, 

viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu; 

2. Địa chỉ của cơ sở: 

- Ghi đầy đủ số nhà, tên đường phố/thôn/xóm/ấp/bản; 

- Số điện thoại: Ghi số điện thoại giao dịch (hoặc điện thoại của người đứng đầu 

cơ sở); 

- Số fax: Ghi số fax cơ sở thường dùng để giao dịch; 
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- Email: Ghi số email của cơ sở sử dụng để giao dịch (nếu có); 

- Họ và tên người trả lời phiếu: Ghi đầy đủ họ tên người thực hiện trả lời phiếu 

điều tra; 

- Số điện thoại liên hệ: Ghi số điện thoại cố định hoặc di động của người ghi 

phiếu. 

Mục A. Đặc điểm của cơ sở 

A1: Thông tin người đứng đầu cơ sở 

- Họ và tên: Ghi rõ họ, tên người đứng đầu cơ sở (viết bằng chữ in hoa), là 

người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc chủ trì các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng 

hoặc là người được giao trách nhiệm trụ trì, quản lý, trông nom cơ sở. 

- Giới tính: Khoanh tròn vào ô thích hợp 

- Năm sinh: Ghi theo năm dương lịch 

- Dân tộc, quốc tịch: 

+ Ghi tên dân tộc theo khai sinh; nếu là người nước ngoài thì chỉ cần ghi 

“nước ngoài” 

+ Ghi quốc tịch hiện tại; nếu có 2 quốc tịch thì ghi quốc tịch thường dùng. 

+ Mã dân tộc, mã quốc tịch do cán bộ thống kê ghi 

- Trình độ đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo: Ghi theo bằng 

cấp/chứng nhận hiện có, nếu có hai bằng trở lên thì ghi theo bằng cao nhất. Trường 

hợp đang học, hoặc đã học xong nhưng chưa được nhận bằng và chưa có chứng nhận, 

thì vẫn phải ghi theo bằng cấp đã có, không ghi theo bằng chưa được nhận. 

A2. Hoạt động chính của cơ sở: 

Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 thì hoạt động của các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng được phân loại vào ngành “S - Hoạt động dịch vụ khác”, mã ngành 

cấp 5 là 94910 “Hoạt động của các tổ chức tôn giáo”. Các cơ sở tôn giáo thực hiện 

hoạt động giáo dục đào tạo về tôn giáo thực hiện phiếu này nhưng được phân vào 

ngành 85 “Giáo dục và đào tạo”, mã số 85590 

Căn cứ vào mô tả hoạt động chính của cơ sở tôn giáo tín ngưỡng để xác định 

mã ngành cấp 5 của VSIC2007. 

A3 đến A7: Khoanh tròn vào mã thích hợp 
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Mục B. Chức sắc, nhà tu hành 

B1. Chức sắc, nhà tu hành hiện đang có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại cơ sở. 

Chức sắc là người có phẩm vị, chức vụ đóng vai trò quan trọng trong việc quản 
lý, điều hành đạo sự theo tôn chỉ, mục đích đã đề ra của tổ chức tôn giáo. Chức sắc còn 
đại diện cho quần chúng tín đồ chịu trách nhiệm về hoạt động của đạo đối với xã hội. 

Nhà tu hành là tín đồ tự nguyện thực hiện thường xuyên nếp sống riêng theo 
giáo lý, giáo luật của tôn giáo mà mình tin theo. 

B1.1. Tại thời điểm 01/01/2016: Ghi tổng số người có mặt tại thời điểm 
01/01/2016, trong đó ghi tổng số nữ vào các ô tương ứng. 

B1.2. Tại thời điểm 31/12/2016: Gồm tổng số người và tách riêng nữ. Trong đó 
ghi số Chức sắc tôn giáo, người nước ngoài và nữ. 

Phân theo độ tuổi: 

Căn cứ vào tuổi của số người tại cơ sở tại thời điểm ngày 31/12/2016 để phân tổ 
theo 5 nhóm tuổi: Từ 30 tuổi trở xuống, từ 31 đến 45, từ 46 đến 55 tuổi, từ 56 đến 60 
tuổi, trên 60 tuổi. 

Phân theo trình độ chuyên môn được đào tạo: 

Căn cứ vào bằng cấp cao nhất thực tế đã có của người lao động trong cơ sở để 
phân tổ cho thích hợp. 

Mục C. Hoạt động của cơ sở 

C1. Tổng chi của cơ sở năm 2016 

Ghi tổng số tiền chi ra trong năm 2016 của cơ sở và tách riêng cho các khoản 
chi: Chi phí điện, nước, chất đốt; Chi phí khác cho sinh hoạt hàng ngày của chức sắc, 
nhà tu hành và nhân viên khác của cơ sở; Chi đầu tư xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo cơ 
sở, chi cho hoạt động từ thiện và các khoản chi khác. 

C2. Tài sản cố định: 

- Nguyên giá TSCĐ: Ghi nguyên giá TSCĐ của cơ sở tại thời điểm đầu năm 
(01/01/2016) và cuối năm (31/12/2016). Bao gồm: Nhà, vật kiến trúc; máy móc thiết 
bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn và tài sản cố định khác. 

Trong thực tế, có những di tích văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng mang tính lịch sử, 
được xây dựng từ lâu và không thể đo lường được giá trị (ví dụ: Nhà thờ đá Phát Diệm 
ở Ninh Bình, Miếu Bà ở An Giang, Chùa Dơi ở Sóc Trăng,...) thì việc xác định nguyên 



380 

giá tài sản cố định không tính được, như vậy sẽ không tính khấu hao. Tuy nhiên những 
công trình xây mới, xác định được thì phải tính nguyên giá và tính khấu hao, bao gồm 
cả phần tài sản cố định là công trình và các phương tiện, tài sản khác phục vụ để ở, 
sinh hoạt, quản lý, tu hành...  

- Giá trị khấu hao TSCĐ trong năm 2016: Được tính bằng cách lấy nguyên giá 
TSCĐ chia cho số năm sử dụng và ghi vào cột ngày 31/12/2016. 

Mục D. Sử dụng máy tính và Internet: Khoanh vào các mã thích hợp về tình 
hình sử dụng máy tính và internet của cơ sở 
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Phần III 

CÁC PHỤ LỤC KÈM PHƯƠNG ÁN  
VÀ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN 
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Phụ lục 1 
 

DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, DOANH NGHIỆP  
CÓ HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN TOÀN HỆ THỐNG 

 

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 

2. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 

3. Tổng công ty VNPT (Vinaphone); 

4. Công ty cổ phần viễn thông FPT; 

5. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; 

6. Tổng công ty Viễn thông Mobiphone; 

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

8. Tập đoàn Bảo Việt; 

9. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh; 

10. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam; 

11. Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam; 

12. Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife; 

13. Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; 

14. Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI); 

15. Công ty TNHH bảo hiểm Dai-ichi life; 

16. Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam); 

17. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 

18. Tổng công ty Hàng không Việt Nam; 

19. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; 

20. Công ty cổ phần Hàng không Vietjet; 

21. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; 

22. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; 

23. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam; 

24. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; 
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25. Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu; 

26. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín; 

27. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam; 

28. Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu; 

29. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; 

30. Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội; 

31. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài gòn; 

32.  Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội (SHB); 

33.  Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố HCM (HDbank); 

34.  Ngân hàng TMCP Các DN ngoài quốc doanh (VPbank). 
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BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT  
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 
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Tỉnh, TP: ..........................................    

BIỂU SỐ 1 

SỐ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ TỒN TẠI TRÊN ĐỊA BÀN  
CHIA THEO LOẠI HÌNH SỞ HỮU VÀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG  

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016 

 

 Tổng  
số 

Chia ra: 

Doanh 
nghiệp  

nhà nước 

Doanh 
nghiệp 

ngoài nhà 
nước 

Doanh 
nghiệp có 

vốn đầu tư 
nước ngoài 

A 1=2+3+4 2 3 4 

           TỔNG SỐ  

Chia theo tình trạng hoạt động:  

1. Số DN đang hoạt động  

Trong đó: Số DN đang đầu tư 
chưa đi vào SXKD 

 

2. Số DN tạm ngừng kinh doanh  

3. Số DN ngừng hoạt động, 
chờ giải thể, phá sản 

 

4. DN không tìm thấy, không xác 
minh được 

 

 
 
 

  Ngày       tháng      năm 2017

GIÁM ĐỐC  
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

CỤC TRƯỞNG  
CỤC THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CỤC TRƯỞNG  
CỤC THỐNG KÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Tỉnh, TP: ...............................................              

BIỂU SỐ 2 

SỐ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ TỒN TẠI TRÊN ĐỊA BÀN  
CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ VÀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG  

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016 
 
 Mã ngành 

kinh tế 
(VSIC 
2007)  
cấp I 

Tổng số  
doanh nghiệp 

thuộc các  
tình trạng 
hoạt động 

Số DN 
thực tế 

đang hoạt 
động 

Số DN 
tạm 

ngừng 
kinh 

doanh 

Số DN  
ngừng hoạt 
động, chờ 
giải thể, 
phá sản 

Số DN 
không tìm 
thấy hoặc 
không xác 
minh được

A B 1 = 2+3+4 + 5 2 3 4 5 

TỔNG SỐ       

 Chia theo ngành KT (cấp I):       

Nông nghiệp, lâm nghiệp  
và thủy sản 

A 
     

Khai khoáng B      

Công nghiệp chế biến, chế tạo C      

Sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, nước nóng, hơi nước và điều 
hòa không khí 

D 
     

Cung cấp nước, hoạt động quản 
lý và xử lý rác thải, nước thải 

E 
     

Xây dựng F      

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác 

G 
     

Vận tải kho bãi H      

Dịch vụ lưu trú, ăn uống I      

Thông tin và truyền thông J      

Hoạt động tài chính, ngân hàng 
và bảo hiểm 

K 
     

Hoạt động kinh doanh  
bất động sản 

L 
     

Hoạt động chuyên môn, khoa học 
và công nghệ 

M 
     

Hoạt động hành chính  
và dịch vụ hỗ trợ 

N 
     

Giáo dục và đào tạo P      

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q      

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R      

Hoạt động dịch vụ khác S      

Ngày       tháng      năm 2017 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Tỉnh, TP: ...........................................     
 

BIỂU SỐ 3 

SỐ HỢP TÁC XÃ THỰC TẾ TỒN TẠI TRÊN ĐỊA BÀN 
CHIA THEO NGÀNH KINH TẾ VÀ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG  

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016 
 

 Mã 
ngành 
kinh tế 
(VSIC 
2007) 
cấp I 

Tổng số  
HTX 

Số HTX 
thực tế 
đang 
hoạt 
động 

Số HTX 
tạm 

ngừng 
kinh 

doanh 

Số HTX  
ngừng hoạt 
động, chờ 
giải thể, 
phá sản 

Số HTX 
không tìm 
thấy hoặc 
không xác 
minh được

A B 1 = 2+3+4+5 2 3 4 5 

TỔNG SỐ       

 Chia theo ngành KT (cấp I):       

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản A      

Khai khoáng B      

Công nghiệp chế biến, chế tạo C      

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí 

D 
     

Cung cấp nước, hoạt động quản lý  
và xử lý rác thải, nước thải 

E 
     

Xây dựng F      

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và xe có động cơ khác 

G 
     

Vận tải kho bãi H      

Dịch vụ lưu trú, ăn uống I      

Thông tin và truyền thông J      

Hoạt động tài chính, ngân hàng  
và bảo hiểm 

K 
     

Hoạt động kinh doanh bất động sản L      

Hoạt động chuyên môn, khoa học  
và công nghệ 

M 
     

Hoạt động hành chính và dịch vụ  
hỗ trợ 

N 
     

Giáo dục và đào tạo P      

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội Q      

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí R      

Hoạt động dịch vụ khác S      

Ngày       tháng      năm 2017 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Tỉnh, TP: ...........................................       

 

BIỂU SỐ 4 

SỐ CƠ SỞ TRỰC THUỘC DOANH NGHIỆP THỰC TẾ TỒN TẠI  
TRÊN ĐỊA BÀN CHIA THEO TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG  

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016 

 

 

 
Tổng số  

cơ sở 

A 1 

TỔNG SỐ 

Chia ra: 

1. Cơ sở thực tế đang hoạt động 

2. Cơ sở tạm ngừng kinh doanh 

3. Cơ sở ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản 

 

Ngày       tháng      năm 2017 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Tỉnh, TP: ........................................... 

 

BIỂU SỐ 5 

DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN  
CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN  

TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016 

 

STT 
Tên chi nhánh,  

văn phòng đại diện
Địa chỉ 

Điện 
thoại 

Thông tin về người 
đứng đầu cơ sở 

Giấy phép hoạt động 

Họ và tên
Số điện 
thoại 

Số 
Ngày 
cấp 

Thời 
hạn của 

giấy 
phép 

Cơ 
quan 
cấp 
giấy 
phép 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 Ngày       tháng        năm 2017

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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MẪU BẢNG KÊ LẬP DANH SÁCH DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ  
CÓ ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016 

 
STT Tên doanh nghiệp/  

hợp tác xã 
Địa chỉ  

(số nhà, 
đường phố, 

thôn/ấp, 
xã/phường, 
huyện/quận) 

Mã địa chỉ 
(Ghi theo 
danh mục 

hành 
chính cấp 
thấp nhất 

có thể) 

Mô tả ngành 
nghề hoạt 
động SXKD 

chính (ngành 
có giá trị sản 
xuất lớn nhất 

hoặc  sử 
dụng nhiều 

LĐ nhất) 

Mã 
ngành 
kinh tế
VSIC 
2007 

(ghi mã 
chi tiết 
nhất có 

thể) 

Số giấy 
phép 

đăng ký 
kinh 

doanh 
(nếu có)

Mã số 
thuế

(10 số)

Số 
điện 
thoại

Loại hình  
doanh nghiệp 

Tình trạng 
đăng ký 

kinh doanh 

Tình trạng 
thực hiện 

nghĩa vụ thuế

Tình trạng  
hoạt động 

DN 
thuộc 
đối 

tượng 
khác  
(ghi 
cụ 

thể) 

Doanh 
nghiệp 

nhà 
nước

Doanh 
nghiệp 
ngoài 
nhà 

nước 

Doanh 
nghiệp 
có vốn 
đầu tư 
nước 
ngoài 

Hợp 
tác 
xã 

Mã Tên Mã Tên DN 
thực 

tế 
đang 
hoạt 
động 

DN 
đang 
đầu tư 
chưa 
đi vào 
SXKD

DN 
tạm 

ngừng 
kinh 

doanh

DN 
ngừng 
hoạt 
động, 

chờ giải 
thể, phá 

sản 

DN 
không 

tìm 
thấy, 

không 
xác 

minh 
được 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
A NÔNG NGHIỆP,  LÂM 

NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN  
                                          

1 DN ………………………                                           
2 DN ………………………                                           
… DN ………………………                                           
B KHAI KHOÁNG                                           
1 DN ………………………                                           
2 DN ………………………                                           
… DN ………………………                                           

                                             
…                                             

                                             
 
Giải thích:                     
(10) DN nhà nước: Bao gồm DN 100% vốn nhà nước hoặc DN có vốn nhà nước chiếm giữ > 50%.                
(11) DN ngoài nhà nước: Bao gồm DN có 100% vốn của tư nhân hoặc DN có vốn nhà nước nhỏ hơn hoặc = 50%.              
(12) DN có vốn đầu tư nước ngoài: Bao gồm DN có 100% vốn nước ngoài hoặc doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.             
(14,15,16,17) mã và tên tình trạng hoạt động thực tế của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu TCT, ĐKKD hiện đang quản lý.             
(18) Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, gồm các doanh nghiệp thực tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có phát sinh thuế.            
(19) Doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào hoạt động SXKD, gồm các doanh nghiệp đã cấp giấy đăng ký kinh doanh nhưng đang trong quá trình xây dựng, đầu tư máy móc thiết bị, lắp đặt dây chuyền sản xuất... và chưa đi vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát sinh sản phẩm, doanh thu...   
(20) Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, gồm các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh không quá 1 năm, sau đó tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại  

(tổng thời gian tạm ngừng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên tiếp không quá 2 năm).   
(21) Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, phá sản, gồm các doanh nghiệp ngừng hoạt động như bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đóng mã số thuế, đang làm thủ tục chờ giải thể, phá sản,.... 
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Phụ lục 2 
 

QUY TRÌNH 
Chọn mẫu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể  

và cơ sở hành chính, sự nghiệp  
                                                                ________________________________ 

PHẦN I. QUY TRÌNH CHỌN MẪU CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ 

A. MỤC ĐÍCH 

Trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể được điều tra để thu thập một số thông tin cơ bản. Nhằm đáp ứng yêu cầu 

tính toán một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia, thống kê chuyên ngành liên quan 

đến cơ sở SXKD cá thể, cần tiến hành điều tra mẫu một số cơ sở SXKD cá thể. Điều 

tra mẫu cũng nhằm mục tiêu giảm bớt chi phí điều tra nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu 

thông tin. 

Một số cơ sở SXKD cá thể được chọn vào mẫu điều tra để thu thập thông tin 

chi tiết về kết quả SXKD theo chuyên ngành. Chọn mẫu điều tra được thực hiện để suy 

rộng kết quả đến cấp tỉnh. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lập 

danh sách toàn bộ cơ sở và nhập tin trước ngày 15/6/2017 để sử dụng làm dàn chọn mẫu. 

B. QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH THỨC CHỌN MẪU 

I. Số lượng mẫu điều tra 

1. Lập dàn chọn mẫu 

Mẫu điều tra kết quả SXKD đại diện cho cấp tỉnh, thành phố. Dàn chọn mẫu 

cho điều tra kết quả SXKD của các cơ sở cá thể được lập dựa vào kết quả lập danh 

sách các cơ sở SXKD cá thể có địa điểm cố định (phiếu 01/CT-SL). 

Ngành chọn mẫu năm 2017 bao gồm 126 nhóm ngành/ngành, cụ thể: 

-  Công nghiệp: 31 nhóm ngành/ngành; 

-  Thương nghiệp: 53 nhóm ngành/ngành;  

-  Vận tải, kho bãi: 18 nhóm ngành/ngành; 

-  Dịch vụ: 24 nhóm ngành/ngành. 

(Các ngành chọn mẫu qui định tại “Danh mục ngành điều tra mẫu kết quả sản 

xuất kinh doanh cơ sở cá thể”). 
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2. Phân bổ số lượng mẫu điều tra 

Mẫu điều tra được phân bổ theo phương pháp tỷ lệ thuận với căn bậc hai của 
qui mô tổng thể. Quy trình phân bổ mẫu thực hiện theo hai bước: 

2.1. Bước 1: Xác định số lượng mẫu của từng tỉnh/TP 

Từ kết quả lập danh sách, tổng hợp số lượng các cơ sở SXKD cá thể có địa 
điểm kinh doanh cố định thuộc phạm vi điều tra theo từng tỉnh/TP. Tổng số mẫu 
chung của 63 tỉnh/TP được xác định khoảng 3,5% tổng số cơ sở SXKD cá thể thuộc 
các ngành chọn mẫu. Số lượng mẫu điều tra cho từng tỉnh/TP được tính theo công 
thức sau: 

63

1

i
i

i

M
m

M
N 


 

Trong đó: 

- mi:  Số lượng mẫu cần điều tra tỉnh/TP i (i = 1÷63); 

- Mi:  Tổng số cơ sở cá thể tỉnh/TP i; 

- N:  Cỡ mẫu chung của 63 tỉnh/TP. 
 

2.2. Bước 2: Phân bổ mẫu cho từng ngành được chọn điều tra 

Dựa vào tổng số cơ sở SXKD cá thể từng ngành của từng tỉnh/TP theo kết quả 
xác định số lượng mẫu ở Bước 1, số lượng mẫu từng ngành thuộc phạm vi điều tra 
được tính theo công thức sau: 

123

1

ij

ij i

ij
j ;

M
m

M
m



 


 

Trong đó: 

- mịj:  Cỡ mẫu ngành j của tỉnh i (j = 1÷123); 

- M ịj:  Tổng số cơ sở kinh doanh cá thể ngành j tỉnh i; 

- mi:  Cỡ mẫu chung các ngành của tỉnh i. 
 

II. Chọn đơn vị mẫu điều tra 

1. Lập danh sách cơ sở SXKD cá thể: Lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể 
theo từng nhóm ngành thuộc 123 ngành mẫu và xếp theo độ dốc doanh thu. 
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2. Phân tổ các cơ sở SXKD cá thể: Số lượng cơ sở SXKD cá thể thuộc mỗi tổ 
bằng khoảng cách k. Khoảng cách (k) tính theo công thức: 
 

Khoảng cách (k) = 
Tổng số cơ sở SXKD của ngành... 

Số mẫu cơ sở SXKD cần chọn 

3. Chọn mẫu 

-  Tính doanh thu bình quân của tổ đầu tiên bằng (=) tổng doanh thu của các cơ 

sở thuộc tổ chia cho (:) số cơ sở của tổ. Tổ đầu tiên được xác định là tổ có số thứ tự cơ 

sở đầu tiên đến cơ sở có số thứ tự bằng khoảng cách tổ (k); 

-  Cơ sở mẫu đầu tiên được chọn là cơ sở thuộc tổ đầu tiên, có doanh thu bằng 

hoặc xấp xỉ doanh thu bình quân của tổ; 

-  Chọn các cơ sở mẫu tiếp theo bằng cách lấy số thứ tự của cơ sở mẫu đầu tiên 

cộng với số lần khoảng cách k (k; 2k; 3k...). Lấy phần nguyên của phép tính sẽ là số 

thứ tự của cơ sở được chọn vào mẫu để thực hiện điều tra. 

Ví dụ: Khoảng cách k = 4,72 và cơ sở mẫu đầu tiên được chọn có số thứ tự là 3, 

thực hiện phép tính: 3 + 4,72 = 7,72; 3 + 2 x 4,72 = 12,44... tiếp tục thực hiện ta có các 

số tính được là: 7,72; 12,44; 17,16; 21,88; 26,6; 31,32... Như vậy, các cơ sở được chọn 

vào mẫu là các cơ sở có số thứ tự 3; 7; 12; 17; 21; 26; 31... Quá trình này được thực 

hiện đến tổ cuối cùng của danh sách. 

Cách chọn các cơ sở mẫu được thực hiện cho từng ngành thuộc 123 ngành mẫu. 

Kết quả chọn mẫu sẽ được lập thành “Danh sách đơn vị thuộc mẫu điều tra” tính 

riêng cho từng ngành. 

4. Xử lý khi thay thế mẫu 

Khi điều tra thực tế, cơ sở mẫu đã chọn có thể bị mất, không thể điều tra được 

thì phải chọn mẫu mới thay thế theo nguyên tắc: chọn cơ sở cùng ngành kinh tế ở cấp 

ngành tương ứng, có quy mô tương đương theo doanh thu (ưu tiên chọn trên cùng 

xã/phường với cơ sở mẫu bị mất). Nếu xã/phường đó không có thì thay thế bằng cơ sở 

có quy mô tương đương ở xã, phường khác. 

Danh sách cơ sở mẫu mới được gửi về Tổng cục Thống kê khi kết thúc giai 

đoạn thu thập thông tin. 
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III. Tổng hợp kết quả điều tra mẫu và suy rộng 

Quá trình tổng hợp, suy rộng được tiến hành tập trung ở cấp tỉnh/TP theo các 

bước như sau: 

1. Tính các chỉ tiêu bình quân một cơ sở mẫu theo từng ngành 

Tính chỉ tiêu bình quân chung một cơ sở mẫu theo từng ngành: Tổng nguồn 
vốn, giá trị tài sản, trị giá vốn hàng bán ra, thuế và các khoản phải nộp, số tháng kinh 
doanh... theo công thức bình quân số học giản đơn: 

1

n

ij
i

j

j

x
x

n



 

Trong đó: 

- jx :  Chỉ tiêu điều tra mẫu bình quân của 1 cơ sở mẫu ngành j; 

- 
ijx :  Chỉ tiêu điều tra của cơ sở i, ngành j (i = 1, 2, 3 ... n); 

- nj:  Tổng số đơn vị mẫu điều tra của ngành j. 
 

2. Suy rộng kết quả điều tra 

Kết quả điều tra của từng chỉ tiêu theo ngành được suy rộng từ chỉ tiêu điều tra 
chọn mẫu và được tính theo công thức: 

Xj  = jx  * Nj 

Trong đó:   

Xj:  Chỉ tiêu suy rộng ngành j; 

jx :  Chỉ tiêu điều tra mẫu bình quân ngành j; 

Nj:  Tổng số cơ sở ngành j. 
 

Suy rộng kết quả từ ngành cấp dưới thành ngành cấp trên. Chọn mẫu ở cấp 
ngành nào thì suy rộng được thực hiện theo cấp ngành đó và quá trình chọn mẫu, nhập 
tin, tổng hợp và suy rộng kết quả được thực hiện bằng chương trình máy tính thống 
nhất cả nước. 

Riêng suy rộng chỉ tiêu khối lượng sản phẩm công nghiệp được thực hiện 
như sau: 
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- Tính chỉ số tăng trưởng từng loại sản phẩm công nghiệp: 

Sử dụng số liệu từ phiếu điều tra (cột sản phẩm sản xuất năm 2016 và năm 2017 

= sản xuất 9 tháng + dự tính 3 tháng) theo công thức: 

Chỉ số tăng trưởng  
sản phẩm A năm 2017/2016

= 
Tổng khối lượng sản phẩm A năm 2017 

Tổng khối lượng sản phẩm A năm 2016 

- Suy rộng khối lượng của từng sản phẩm công nghiệp như sau: 

Khối lượng  
sản phẩm A  
năm 2017 

= 
Chỉ số tăng trưởng 

sản phẩm A  
năm 2017/2016 

x 
Khối lượng  
sản phẩm A  

năm 2016 

Lưu ý: 

- Khối lượng từng loại sản phẩm công nghiệp năm 2016 đã có sẵn trong báo cáo 

chính thức hàng năm của từng tỉnh/TP; 

- Suy rộng chỉ tiêu sản phẩm của toàn tỉnh, TP dựa vào kết quả điều tra mẫu sản 

phẩm của toàn tỉnh/TP; 

- Chương trình nhập tin và tổng hợp do trung ương xây dựng chỉ tính và cung 

cấp cho các tỉnh/TP chỉ số tăng trưởng của từng sản phẩm công nghiệp. Sau đó, các 

tỉnh/TP chủ động suy rộng kết quả cho từng sản phẩm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh/TP theo công thức nêu trên. 

 

PHẦN II. QUY TRÌNH CHỌN MẪU CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 

1. Mục đích 

- Thu thập thông tin về thu, chi của các cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp phục vụ cho việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê, và các hệ số cơ bản để biên 

soạn chỉ tiêu GDP và GRDP; 

- Mẫu được chọn phải đại diện cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và đại diện cho từng ngành, lĩnh vực theo ngành kinh tế cấp II,... 

2. Yêu cầu 

Mẫu chọn điều tra phải đủ các loại hình hành chính, sự nghiệp sau đây: 

2.1. Khu vực hành chính bao gồm: 

- Các cơ quan Đảng các cấp; 
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- Các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp các cấp; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; 

2.2. Hoạt động y tế bao gồm: 

- Trung tâm y tế huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bệnh viện tuyến trung ương (chọn theo chuyên khoa). 

Riêng các trạm y tế xã, phường không chọn mẫu điều tra. 

2.3. Hoạt động văn hóa, thể thao bao gồm: 

- Hoạt động văn hóa; 

- Hoạt động thể thao. 

2.4. Hoạt động thông tin và truyền thông bao gồm: 

Các hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, hoạt động phát thanh và truyền 

hình, hoạt động viễn thông, hoạt động công nghệ thông tin... 

2.5. Hoạt động giáo dục và đào tạo bao gồm: 

- Giáo dục mầm non; 

- Giáo dục tiểu học; 

- Giáo dục trung học cơ sở; 

- Giáo dục trung học phổ thông; 

- Giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học... 

2.6. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp khác: 

- Sự nghiệp khoa học công nghệ; 

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

- Sự nghiệp khác. 

Riêng các đơn vị sự nghiệp kinh tế không chọn mẫu điều tra. 

3. Thiết kế mẫu 

Do yêu cầu chọn mẫu điều tra đại diện cho cấp tỉnh và ở cấp tỉnh cần đại diện 

cho các loại hình cơ quan hành chính, sự nghiệp, vì vậy mẫu điều tra thuộc loại phân 
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tổ. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một tổ. Ngoài ra, cần đáp ứng nhu 

cầu thông tin cho các loại hình hành chính, sự nghiệp, nên các cơ quan hành chính, sự 

nghiệp phải tiếp tục được phân ra thành các tổ con. Như vậy ở mỗi tỉnh, thành phố 

có rất nhiều tổ con được thiết lập. Số các đơn vị điều tra của các tổ con này phục vụ 

cho việc phân bổ mẫu và danh sách các đơn vị phục vụ cho việc chọn mẫu ở cấp 

cuối cùng. 

3.1. Xác định cỡ mẫu và phân bổ mẫu 

Có nhiều phương pháp xác định cỡ mẫu khác nhau. Theo lý thuyết, việc xác 
định cỡ mẫu được dựa vào công thức sau (cho chọn mẫu không lặp): 

2 2

2 2 2

Nu S
n

u S Nd







 

Trong đó:  

n: là cỡ mẫu; 

S: là phương sai của chỉ tiêu cần điều tra; 

N: là quy mô tổng thể; 

d: là mức độ tin cậy cho phép;  

u: là hệ số tin cậy, 1- α là độ tin cậy. 
 

Công thức trên cho thấy cỡ mẫu phụ thuộc vào phương sai (S) của một chỉ tiêu 

quan trọng nào đó của tổng thể thống kê (các đại lượng d và α tự quyết định theo yêu 

cầu) vào mức độ biến động (đại diện là phương sai). Tuy nhiên, ở đây không có được 

các thông tin phản ánh về mức độ biến động của các chỉ tiêu điều tra nên để xác định 

cỡ mẫu thường dựa vào khả năng kinh phí cũng như khả năng tổ chức và thực hiện 

cuộc điều tra. Với khả năng kinh phí được phân bổ cho cuộc điều tra, cỡ mẫu chung 

được xác định là 15% tổng số cơ quan hành chính, sự nghiệp. Như vậy, tỷ lệ chọn mẫu 

15% được dùng để tính cỡ mẫu chung cho toàn quốc và phân bổ cho 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương theo phương pháp tỷ lệ thuận với căn bậc hai của số lượng 

các cơ quan hành chính, sự nghiệp của mỗi địa phương. Số cơ quan hành chính, sự 

nghiệp do Cục Thống kê tỉnh, thành phố cung cấp được lấy làm cơ sở để ước lượng và 

phân bổ mẫu cho các địa phương. Kết quả phân bổ được trình bày ở Bảng 1 dưới đây: 

 

Bảng 1: Phân bổ số đơn vị mẫu hành chính, sự nghiệp cho các tỉnh, thành phố 
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STT 
Tỉnh,  

thành phố 
Số  

đơn vị 
Cỡ 

mẫu 

Tỷ lệ 
chọn 

mẫu %
STT 

Tỉnh, 

thành phố 
Số  

đơn vị 
Cỡ  

mẫu 

Tỷ lệ 
chọn 

mẫu %

1 Hà Nội 6642 505 7,60 33 Quảng Nam 2984 281 9,42 

2 Vĩnh Phúc 1996 248 12,42 34 Quảng Ngãi 2426 283 11,67 

3 Bắc Ninh 1711 258 15,08 35 Bình Định 2198 268 12,18 

4 Quảng Ninh 2399 282 11,75 36 Phú Yên 1581 235 14,86 

5 Hải Dương 2989 289 9,67 37 Khánh Hoà 1826 250 13,69 

6 Hải Phòng 2793 305 10,92 38 Ninh Thuận 1091 232 21,26 

7 Hưng Yên 1902 250 13,14 39 Bình Thuận 1897 266 14,02 

8 Thái Bình 2815 291 10,34 40 Kon Tum 1424 210 14,75 

9 Hà Nam 1440 213 14,79 41 Gia Lai 2785 307 11,02 

10 Nam Định 2625 291 11,09 42 Đắk Lắk 2813 302 10,74 

11 Ninh Bình 1751 243 13,88 43 Đắk Nông 1137 238 20,93 

12 Hà Giang 2243 264 11,77 44 Lâm Đồng 2470 307 12,43 

13 Cao Bằng 2272 246 10,83 45 Bình Phước 1569 235 14,98 

14 Bắc Kạn 1577 213 13,51 46 Tây Ninh 1539 226 14,68 

15 Tuyên Quang 1604 240 14,96 47 Bình Dương 1370 286 20,88 

16 Lào Cai 2142 256 11,95 48 Đồng Nai 2382 298 12,51 

17 Yên Bái 2126 251 11,81 49 Bà Rịa -VT 1468 305 20,78 

18 Thái Nguyên 2345 287 12,24 50 TP HCM 5423 484 8,92 

19 Lạng Sơn 2404 276 11,48 51 Long An 3245 310 9,55 

20 Bắc Giang 2612 314 12,02 52 Tiền Giang 2041 266 13,02 

21 Phú Thọ 3540 323 9,12 53 Bến Tre 1903 264 13,87 

22 Điện Biên 1584 235 14,84 54 Trà Vinh 1674 247 14,76 

23 Lai Châu 1379 228 16,53 55 Vĩnh Long 1727 233 13,49 

24 Sơn La 2488 271 10,89 56 Đồng Tháp 2197 275 12,52 

25 Hoà Bình 2359 269 11,40 57 An Giang 2271 271 11,93 

26 Thanh Hoá 7181 428 5,96 58 Kiên Giang 2138 247 11,55 

27 Nghệ An 5172 365 7,06 59 Cần Thơ 1610 303 18,82 

28 Hà Tĩnh 2808 278 9,90 60 Hậu Giang 1154 240 20,80 

29 Quảng Bình 1921 247 12,86 61 Sóc Trăng 1712 254 14,84 

30 Quảng Trị 1826 259 14,18 62 Bạc Liêu 1090 241 22,11 

31 Thừa T Huế 2099 280 13,34 63 Cà Mau 1564 243 15,54 

32 TP. Đà Nẵng 1662 274 16,49  Tổng số 145116 17.385 11,98 

 
Ghi chú: Số đơn vị hành chính, sự nghiệp lấy từ: TCTK, “Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, 

hành chính, sự nghiệp năm 2012”.  
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Để đảm bảo cho tính toán các chỉ tiêu thống kê cần thiết cho các lĩnh vực hành 
chính, sự nghiệp cỡ mẫu của từng tỉnh, thành phố được phân bổ chi tiết cho các lĩnh 
vực hoạt động như ở bảng 2 dưới đây. Bảng phân bổ mẫu cho thấy nhìn chung phân 
phối/phân bố của các chỉ tiêu cần thu thập thông tin ở các tỉnh, thành phố thuộc dạng 
phân bố chuẩn, nếu các đơn vị được chọn vào mẫu một cách ngẫu nhiên. Tất nhiên, 
trên giác độ của vùng và toàn quốc phân bố của các chỉ tiêu cần thu thập thông tin 
cũng thuộc dạng phân bố chuẩn. 

Bảng 2: Phân bổ số đơn vị mẫu hành chính, sự nghiệp  
cho các tỉnh, thành phố 

 
STT Tỉnh,  

thành phố 
Cỡ mẫu Cơ quan 

hành 
chính 

Đơn vị 
y tế 

Đơn vị 
VH, TT 

Thông 
tin, 

truyền 
thông 

Đơn vị 
giáo dục 
và đào 

tạo 

Đơn vị 
sự nghiệp 

khác  

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  Tổng 17.385 4895 1778 1.477 999 6473 1763 

1 Hà Nội 505 101 70 65 29 185 55 

2 Vĩnh Phúc 248 76 26 16 19 84 27 

3 Bắc Ninh 258 68 25 24 14 104 23 

4 Quảng Ninh 282 80 32 23 15 103 29 

5 Hải Dương 289 67 34 21 13 132 22 

6 Hải Phòng 305 74 29 31 16 129 26 

7 Hưng Yên 250 72 23 11 14 107 23 

8 Thái Bình 291 87 26 24 18 104 32 

9 Hà Nam 213 69 19 12 14 77 22 

10 Nam Định 291 81 26 25 15 116 28 

11 Ninh Bình 243 76 24 24 15 78 26 

12 Hà Giang 264 83 26 26 13 86 30 

13 Cao Bằng 246 83 24 12 14 83 30 

14 Bắc Kạn 213 73 12 15 13 76 24 

15 Tuyên Quang 240 72 25 25 15 79 24 

16 Lào Cai 256 79 25 16 14 95 27 

17 Yên Bái 251 82 22 17 17 84 29 
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STT Tỉnh,  
thành phố 

Cỡ mẫu Cơ quan 
hành 
chính 

Đơn vị 
y tế 

Đơn vị 
VH, TT 

Thông 
tin, 

truyền 
thông 

Đơn vị 
giáo dục 
và đào 

tạo 

Đơn vị 
sự nghiệp 

khác  

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18 Thái Nguyên 287 83 41 20 17 97 29 

19 Lạng Sơn 276 85 25 20 17 100 29 

20 Bắc Giang 314 85 44 33 16 106 30 

21 Phú Thọ 323 91 33 28 20 118 33 

22 Điện Biên 235 73 24 24 15 74 25 

23 Lai Châu 228 70 24 24 13 74 23 

24 Sơn La 271 83 24 21 14 99 30 

25 Hoà Bình 269 86 24 24 18 87 30 

26 Thanh Hoá 428 103 65 45 21 140 54 

27 Nghệ An 365 100 47 26 20 135 37 

28 Hà Tĩnh 278 74 33 12 16 118 25 

29 Quảng Bình 247 76 20 24 16 85 26 

30 Quảng Trị 259 73 24 30 16 92 24 

31 Thừa T Huế 280 73 24 24 14 121 24 

32 TP. Đà Nẵng 274 73 30 26 21 91 33 

33 Quảng Nam 281 86 19 17 17 109 33 

34 Quảng Ngãi 283 81 25 23 17 109 28 

35 Bình Định 268 76 24 29 13 100 26 

36 Phú Yên 235 73 29 12 14 84 23 

37 Khánh Hoà 250 74 25 25 15 88 23 

38 Ninh Thuận 232 67 25 17 13 90 20 

39 Bình Thuận 266 68 21 21 13 121 22 

40 Kon Tum 210 73 20 9 14 71 23 

41 Gia Lai 307 84 29 28 18 119 29 

42 Đắk Lắk 302 83 29 11 18 133 28 

43 Đắk Nông 238 70 25 25 13 84 21 

44 Lâm Đồng 307 73 31 22 14 141 26 
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STT Tỉnh,  
thành phố 

Cỡ mẫu Cơ quan 
hành 
chính 

Đơn vị 
y tế 

Đơn vị 
VH, TT 

Thông 
tin, 

truyền 
thông 

Đơn vị 
giáo dục 
và đào 

tạo 

Đơn vị 
sự nghiệp 

khác  

A B (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

45 Bình Phước 235 71 24 22 16 79 23 

46 Tây Ninh 226 74 22 15 14 77 24 

47 Bình Dương 286 65 25 15 17 134 30 

48 Đồng Nai 298 69 38 10 13 145 23 

49 Bà Rịa - Vũng Tàu 305 65 24 25 19 140 32 

50 TP HCM 484 98 70 66 29 176 45 

51 Long An 310 88 23 21 19 127 32 

52 Tiền Giang 266 82 29 29 13 86 27 

53 Bến Tre 264 73 22 23 14 108 24 

54 Trà Vinh 247 73 29 28 13 79 25 

55 Vĩnh Long 233 70 15 12 14 98 24 

56 Đồng Tháp 275 81 34 28 17 85 30 

57 An Giang 271 83 31 28 15 82 32 

58 Kiên Giang 247 80 17 18 14 91 27 

59 Cần Thơ 303 78 27 25 14 131 28 

60 Hậu Giang 240 70 16 26 15 84 29 

61 Sóc Trăng 254 73 28 27 15 85 26 

62 Bạc Liêu 241 70 24 24 13 84 26 

63 Cà Mau 243 73 28 28 15 74 25 

 

3.2. Chọn mẫu 

Việc chọn mẫu các cơ quan hành chính, sự nghiệp do Ban chỉ đạo điều tra của 
các tỉnh, thành phố thực hiện. Việc chọn mẫu được thực hiện theo nguyên tắc đại diện 
cho từng lĩnh vực hành chính và sự nghiệp, phải tuân theo các bước sau: 

Bước 1: Các tỉnh, thành phố chọn 2/3 số quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh vào mẫu (mỗi quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh được gọi là một 
địa bàn điều tra). Trong số 2/3 đơn vị hành chính được chọn nói trên phải có địa bàn 
có trụ sở của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố đóng. 
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Bước 2: Chọn các đơn vị vào mẫu điều tra. 

3.2.1. Chọn các cơ quan hành chính vào mẫu điều tra 

Các cơ quan hành chính gồm có 4 cấp: Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thị 
và cấp xã. Việc chọn mẫu phải có đại diện được của cả 4 cấp. Dựa vào số lượng các 
đơn vị hành chính mẫu được phân bổ cho tỉnh, thành phố để chọn cho từng cấp như sau: 

- Cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố chọn 45% tổng số mẫu được chọn, 
trong đó cấp trung ương nếu có chọn tối đa 50% tổng số hai cấp này được chọn. 

- Cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố chọn 35% tổng 
số mẫu. Cấp xã, phường chọn 20% tổng số mẫu còn lại. Mẫu được phân bổ đều cho 
các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong diện điều tra. 

Phương pháp chọn là phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống, có sự sắp xếp các 
đơn vị theo quy mô nhân viên và theo chiều từ lớn đến bé. 

3.2.2. Chọn các đơn vị y tế vào mẫu 

Các đơn vị y tế gồm: Cơ sở y tế tuyến trung ương, tuyến tỉnh, thành phố, tuyến 
quận, huyện, thị xã... Không chọn mẫu điều tra đối với các trạm y tế xã, phường. 

Đối với các tỉnh, thành phố có nhiều cơ sở tuyến trung ương thì chọn từ 3 đến 5 
đơn vị, trong đó cơ sở chuyên khoa tối đa là 3 đơn vị. Các tỉnh, thành phố có dưới 3 
đơn vị tuyến trung ương thì điều tra theo số hiện có. Sau đó, chọn toàn bộ cơ sở tuyến 
tỉnh, thành phố vào mẫu điều tra cả công lập và ngoài công lập. Số đơn vị còn lại chọn 
tuyến quận, huyện, thị xã… theo quy mô hiện có.  

Đối với các tỉnh, thành phố không có cơ sở tuyến trung ương, trước tiên chọn 
toàn bộ cơ sở tuyến tỉnh, thành phố cả công lập và ngoài công lập. Số còn lại chọn 
tuyến quận, huyện, thị xã theo quy mô hiện có. 

Phương pháp chọn cũng là phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống. 

3.2.3. Chọn các đơn vị văn hóa, thể thao 

Lĩnh vực văn hóa, thể thao gồm có 2 loại hình: Văn hóa và thể thao. Số lượng 
mẫu các tỉnh, thành phố xác định cho từng loại hình tỷ lệ thuận với quy mô hiện có. 

Khi chọn từng loại hình đối với các tỉnh, thành phố có đơn vị trung ương đóng 
trên địa bàn thì chọn tối đa 2 đơn vị, số còn lại chọn cho cấp tỉnh, quận, huyện, thị xã, 
thành phố trực thuộc tỉnh. Phân bổ mẫu còn lại theo quy mô của từng quận, huyện, thị 
xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 
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Đối với các tỉnh, thành phố không có đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thì 

phân bổ mẫu cho quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy mô của từng 

địa bàn. 

Các trường hợp trên số đơn vị ngoài công lập không quá 50% số đơn vị được 

chọn của từng địa bàn nếu có. 

Phương pháp chọn là phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống, sắp xếp các đơn 

vị theo quy mô nhân viên và theo chiều từ lớn đến bé. 

3.2.4. Chọn các đơn vị thông tin, truyền thông vào mẫu 

Khi chọn đối với các tỉnh, thành phố có đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thì 

chọn tối đa 3 đơn vị, số còn lại chọn cho cấp tỉnh, quận, huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh. Phân bổ mẫu còn lại theo quy mô của từng quận, huyện, thị xã, thành phố 

trực thuộc tỉnh. 

Đối với các tỉnh, thành phố không có đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thì 

phân bổ mẫu cho quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy mô của từng 

địa bàn. 

Các trường hợp trên số đơn vị ngoài công lập không quá 50% số đơn vị được 

chọn của từng địa bàn nếu có. 

Phương pháp chọn là phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống, sắp xếp các đơn 

vị theo quy mô nhân viên và theo chiều từ lớn đến bé. 

3.2.5. Chọn các đơn vị giáo dục và đào tạo vào mẫu 

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo được chia thành các loại hình sau: Giáo dục đại 

học; Giáo dục cao đẳng; Giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục trung học cơ sở; 

Giáo dục tiểu học; Giáo dục mầm non. Ở mỗi một loại hình giáo dục lại chia thành hai 

loại: Công lập và ngoài công lập, việc phân bổ và chọn mẫu như sau: 

- Nếu các tỉnh, thành phố có từ 3 trường đại học trở xuống thì tiến hành điều tra 

toàn bộ trên số lượng hiện có, nếu có trên 3 trường đại học thì cũng chỉ chọn ngẫu 

nhiên lấy 3 trường để điều tra. Đối với trường cao đẳng cũng thực hiện tương tự như 

đại học. Nếu có trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, thì mỗi loại cần điều tra 01 

trường trong tổng số nêu trên. 

- Sau khi trừ đi số trường đại học, cao đẳng để điều tra, số đơn vị mẫu còn lại 

chọn cho các loại hình giáo dục: Giáo dục trung cấp; Giáo dục trung học phổ thông; 
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Giáo dục trung học cơ sở; Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non theo quy mô từng 

loại hình của từng địa bàn hiện có, điều tra tối đa 50% đơn vị ngoài công lập nếu có 

theo từng địa bàn điều tra. 

3.2.6. Chọn các đơn vị sự nghiệp khác 

Các đơn vị sự nghiệp khác được chọn mẫu ở các loại hình: Sự nghiệp khoa học 

công nghệ; Sự nghiệp bảo vệ môi trường; Sự nghiệp khác. Số lượng mẫu các tỉnh, 

thành phố chọn cho từng loại hình tỷ lệ thuận với quy mô hiện có (không chọn mẫu 

cho loại hình sự nghiệp kinh tế). 

Đối với các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng,... có đơn vị trung 

ương đóng trên địa bàn thì chọn tối đa 2 đơn vị cho mỗi loại hình, số còn lại chọn cho 

cấp tỉnh, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Phân bổ mẫu còn lại theo 

nguyên tắc tỷ lệ thuận với quy mô của từng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 

tỉnh. Trong đó, chọn để điều tra tối đa 50% đơn vị ngoài công lập nếu có cho từng loại 

hình của từng địa bàn điều tra. 

3.2.7. Sử dụng phương pháp chọn hệ thống chọn các đơn vị hành chính, sự 

nghiệp của từng ngành vào mẫu 

Như trên đã nêu, ở một số khu vực hành chính, sự nghiệp (chọn xã, chọn các 

trường mầm non, tiểu học,...) ngoài một số đơn vị theo quy định được chọn ngay để 

điều tra, còn một số phải sử dụng phương pháp ngẫu nhiên để chọn các đơn vị vào 

mẫu. Phương pháp được xác định là Phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ thống. Cách 

thức chọn như sau: 

- Lấy tổng số đơn vị của lĩnh vực chia cho số đơn vị hành chính, sự nghiệp cần 

chọn để tính khoảng cách chọn K (nếu phép chia còn số dư thì chỉ lấy phần nguyên). 

Tiếp theo làm K cái thăm có số thứ tự từ 1 đến K và rút ngẫu nhiên lấy một cái. Giả sử 

cái thăm rút được có số là R. Như vậy đơn vị đầu tiên được chọn vào mẫu là đơn vị có 

số thứ tự là R. Đơn vị thứ hai được chọn vào mẫu có số thứ tự bằng R+K. Đơn vị thứ 

ba được chọn vào mẫu sẽ có số thứ tự bằng R+2K. Đơn vị thứ j được chọn vào mẫu là 

đơn vị có số thứ tự bằng R+(j-1)K. Tiếp tục chọn theo nguyên tắc trên cho đến khi đủ 

số mẫu cần thiết thì dừng. 

- Việc chọn các đơn vị vào mẫu cũng có thể sử dụng hàm RAND trong phần 

mềm EXCELL. Cách chọn này hoàn toàn ngẫu nhiên và rất dễ làm. 
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4. Phương án suy rộng mẫu điều tra 

Các chỉ tiêu điều tra sẽ được suy rộng theo các công thức sau: 

- Giá trị trung bình của chỉ tiêu điều tra (x) của một ngành của một vùng được 

ước lượng theo công thức: 

1

in
i
ji ,v

j

i

x
x

n





 

Trong đó: 

x:  Là chỉ tiêu cần ước lượng; 

i:  Là chỉ số ngành; 

v:  Là chỉ số tỉnh; 

in :  Là cỡ mẫu của ngành i. 
 

- Giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) cho toàn tỉnh được ước lượng bằng công thức: 

1

1

i ,vM
v

v i
i

M
v
i

i

N x
x

N












 

Trong đó: 

x:  Là chỉ tiêu cần ước lượng; 
i:  Là chỉ số ngành; 
v:  Là chỉ số tỉnh; 
M:  Là tổng số ngành kinh tế của tỉnh; 

v
iN :  Là tổng số đơn vị hành chính, sự nghiệp của ngành i. 

 

- Giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) của một ngành của toàn quốc được ước 
lượng bằng công thức: 

63

1
63

1

v
v

v

v

v

N x
x

N
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Trong đó: 

x:  Là chỉ tiêu cần ước lượng; 
v:  Là chỉ số tỉnh; 

vN :  Là tổng số đơn vị hành chính, sự nghiệp của ngành được ước lượng của 

tỉnh v. 
 

- Phương sai của chỉ tiêu điều tra (x) của một ngành của một tỉnh được ước 

lượng bằng công thức: 

2

1

1

i i ,vn
i
ji ,v

j

i

( x x )
V( x )

n












 

- Sai số chọn mẫu của giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) của một ngành của một 

tỉnh được ước lượng bằng công thức: 

i ,v i ,v

se( x ) V ( x )
 

  

- Phương sai của giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) của một tỉnh được ước lượng 

bằng công thức: 

1

1

i ,vM
v

v i
i

M
v
i

i

N V( x )
V( x )

N












 

- Sai số chọn mẫu của giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) của một ngành của một 

tỉnh được ước lượng bằng công thức: 

v v

se( x ) V ( x )
 

  

- Phương sai của giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) của toàn quốc được ước 

lượng bằng công thức: 

63

1
63

1

v
v

v

v

v

N V( x )
V( x )

N
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- Sai số chọn mẫu của giá trị trung bình của chỉ tiêu (x) của toàn quốc được ước 

lượng bằng công thức: 

se( x ) V ( x )
 

  

 

5. Áp dụng thiết kế mẫu trên thực địa 

Để kết quả mẫu sát với thực tế cần thực hiện những việc sau: 

(1) Các tỉnh, thành phố phải lập danh sách các loại hình đơn vị hành chính, sự 

nghiệp của mình gửi về cho TCTK để làm cơ sở đánh giá lại tình hình và chỉnh sửa 

phương án chọn mẫu cho phù hợp hơn với thực tế, đồng thời làm cơ sở cho việc ước 

lượng/suy rộng kết quả cho các chỉ tiêu thống kê cần quan tâm. 

(2) Trước khi tiến hành điều tra, các tỉnh, thành phố cần dựa trên cơ sở danh 

sách các đơn vị đã được lập của mình, rà soát lại xem có đơn vị nào mới được thành 

lập, đơn vị nào đã giải thể không. Đơn vị mới thành lập thì thêm vào danh sách, đơn vị 

giải thể thì loại khỏi danh sách. 

(3) Trước khi tiến hành điều tra, các tỉnh, thành phố cần thực hiện việc chọn 

mẫu theo phương pháp đã chỉ dẫn ở trên để chọn các đơn vị vào mẫu. Tiếp đến, kiểm 

tra lại xem các đơn vị được chọn vào mẫu để điều tra đó có đơn vị nào giải thể thì thay 

bằng đơn vị kế trên. 

Các thông tin được cập nhật này sẽ được sử dụng làm cơ sở tính toán các quyền 

số suy rộng kết quả điều tra, vì vậy càng chính xác sẽ càng giúp cho kết quả ước lượng 

tránh được mức độ chệch cao. 

(4) Để có thể ước lượng kết quả điều tra sát với thực tế, các tỉnh, thành phố phải 

liệt kê đầy đủ các loại hình đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc tỉnh mình. Các thông 

tin này giúp xác định quyền số (N/n) cho từng loại hình đơn vị hành chính, sự nghiệp. 
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DANH MỤC NGÀNH ĐIỀU TRA MẪU  
KẾT QUẢ SXKD CƠ SỞ CÁ THỂ 

 

STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

TỔNG SỐ 126 NGÀNH 

1. CÔNG NGHIỆP 31 ngành 

  B       Khai khoáng 

1   07       Khai thác quặng kim loại 

2   08       Khai khoáng khác 

3   09       Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng 

  C       Công nghiệp chế tạo, chế biến 

4   10       Sản xuất, chế biến thực phẩm 

5   11       Sản xuất đồ uống  

6   12       Sản xuất sản phẩm thuốc lá 

7   13       Dệt 

8   14       Sản xuất trang phục 

9   15       Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

10   16       
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 
(trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ 
rơm, rạ và vật liệu tết bện 

11   17       Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

12   18       In, sao chép bản ghi các loại 

13   19       Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 

14   20       Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất 

15   21       Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 

16   22       Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 

17   23       Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 

18   24       Sản xuất kim loại  

19   25       
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy 
móc, thiết bị) 
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STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

20   26       
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản 
phẩm quang học 

21   27       Sản xuất thiết bị điện  

22   28       Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu

23   29       Sản xuất xe có động cơ 

24   30       Sản xuất phương tiện vận tải khác 

25   31       Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

26   32       Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

27   33       Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị

  D 
 

      
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước và điều hòa không khí 

28   35       
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước và điều hòa không khí 

  E 
 

      
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải 

29   36       Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

30   37       Thoát nước và xử lý nước thải 

31   38       
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái 
chế phế liệu                                                                

  2. THƯƠNG NGHIỆP 53 Ngành 

  G 
 

      
Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và 
xe có động cơ khác 

1   45     45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 

2     4512 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)   

3   452 4520 45200 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

4   
 

    45301
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô 
và xe có động cơ khác 

5   
 

    45302
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con 
(loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 

6       45411 Bán buôn mô tô, xe máy 

7       45412 Bán lẻ mô tô, xe máy 
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STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

8     4542 45420 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 

9   
 

    45431
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của  
mô tô, xe máy 

10   
 

    45432
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 
xe máy 

 
  46   462   

Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống 

11     463 4631 Bán buôn gạo 

12       4632 Bán buôn thực phẩm 

13       4633 Bán buôn đồ uống 

14   464 4641   Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 

15     4642   Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

16   465     Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 

17   466     Bán buôn chuyên doanh khác 

18   469     Bán buôn tổng hợp 

19   47   4711 47110
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp  

20     4721 47210 Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

21   
 

  4722 47221
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

22       47223 Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh 

23   
 

    47224
Bán lẻ đường sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột trong các cửa hàng chuyên doanh 

24     4723 47230 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

25   
 

  4724 47240
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

26   
 

473 4730 47300
Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
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STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

27   
 

474   47411
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 
trong các cửa hàng chuyên doanh 

28   
 

    47412
Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

29   
 

    47420
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng  
chuyên doanh 

30   
 

  4751   
Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác  
trong các cửa hàng chuyên doanh 

31   
 

  4752   
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

32   
 

  4753 47530
Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ 
tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh 

33   
 

  4759   

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia 
đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

34   
 

476 4761 47610
Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn hóa phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

35   
 

    47620
Bán lẻ băng, đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng đĩa 
trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh 

36   
 

    47630
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

37   
 

    47640
Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

38   
 

    47711
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

39       47712 Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh 

40   
 

    47713
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

41   
 

    47721
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

42   
 

    47722
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
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STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

43   
 

    47731
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 

44   
 

    47732
Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh 

45   
 

    47733
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh 

46   
 

    47734
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác 
(trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh 

47   
 

    47735
Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia 
đình trong các cửa hàng chuyên doanh 

48   
 

    47736
Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

49   
 

    47737
Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

50   
 

    47738
Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

51   
 

  4774   
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

52   
 

  4781   
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, 
thuốc lào lưu động hoặc tại chợ 

53   
 

  4782   
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc 
tại chợ 

3. VẬN TẢI, KHO BÃI 18 Ngành 

  H       Vận tải, kho bãi 

    49 493 4931     

1       49313 Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy 

2   
 

    49319
Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe 
thô sơ khác 

3   
 

    49321
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh 

4   
 

    49329
Vận tải hành khách bằng đường bộ khác chưa được 
phân vào đâu 
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STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

5       49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 

6   
 

    49332
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ôtô 
chuyên dụng) 

7       49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông

8       49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ  

9       49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác 

10   50 501 5011   Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 

11     5012   Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 

12     5021   Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa  

13     5022   Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa  

14   52 521 5210 52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác 

15   
 

522 5221 52219
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường bộ 

16     5224 52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ 

17       52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông 

18   
 

  5229 52299
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa 
được phân vào đâu 

  4. DỊCH VỤ 24 Ngành 

I       Dịch vụ lưu trú, ăn uống 

1   55 551 5510   Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

2   
 

    55103
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú 
ngắn ngày 

3       55104 Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự 

4       56101 Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 

5     5629 56290 Dịch vụ ăn uống khác 

6       56301 Quán rượu, bia, quầy bar 

7       56309 Dịch vụ phục vụ đồ uống khác 

 J       Dịch vụ thông tin và truyền thông 

8   61     61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet 

9   62     62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
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STT  
Cấp ngành VSIC 2007

Tên ngành 
1 2 3 4 5 

10   
 

    62090
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ 
khác liên quan đến máy vi tính 

 K       Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 

11   64     64920
Hoạt động tín dụng khác (bao gồm cả dịch vụ  
cầm đồ) 

 L       Hoạt động kinh doanh bất động sản 

12   68       Hoạt động kinh doanh bất động sản 

 M       Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ 

13   73 731 7310 73100 Quảng cáo  

14   74 742 7420 74200 Hoạt động nhiếp ảnh 

 N       Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 

15   77       
Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm người điều 
khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho 
thuê tài sản vô hình phi tài chính 

16   78       Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm 

17   82 821 8219 82191 Photocopy và chuẩn bị tài liệu 

 P       Giáo dục và đào tạo 

18   85       Giáo dục và đào tạo 

 Q       Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 

19   86       Hoạt động y tế 

 R       Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

20   90 900 9000 90000 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí  

21   93       Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí 

 S       Hoạt động dịch vụ khác 

   95       Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình 

22   951     Sửa chữa máy vi tính và  thiết bị liên lạc 

23   952     Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình 

24   96       Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 
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Bảng mã loại hình tổ chức của các cơ sở hành chính, sự nghiệp 

(Sử dụng cho khâu lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp  
qui định trong Phụ lục 4 và Phụ lục 5 phục vụ chọn mẫu) 

 

STT Tên tổ chức 
Mã  

loại hình 
tổ chức

Diễn giải 

  Phiếu 3A/TĐTKT-NN     

1 Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp 
(Quốc hội, HĐND các cấp) A1   

2 Cơ quan hành pháp  
(Chính phủ, Bộ/ngành, UBND các 
cấp và cơ sở thuộc hệ thống này) A2   

3 Cơ quan tư pháp (Tòa án, Viện Kiểm 
sát, cơ sở thuộc Tòa án, Viện Kiểm 
sát) A3   

4 Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản  
Việt Nam  A4   

5 Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội A5   

  Phiếu 3S/TĐTKT-SN     

1 Sự nghiệp khoa học công nghệ S1   

2 Sự nghiệp kinh tế S2   

3 Sự nghiệp môi trường S3   

4 Sự nghiệp khác S9   

  Phiếu 3G/TĐTKT-GD     

   Thuộc hệ thống giáo dục      

1 Trường đại học/ Học viện/Viện G11   

2 Trường cao đẳng G12   

3 Trường trung cấp G13 

4 Trường một cấp học  
(1. Trường tiểu học;  
 2. Trường trung học cơ sở;  
 3. Trường trung học phổ thông) 

G14/x 

Nếu là trường:    

 - Tiểu học: Ghi mã G14/1  

 - Trung học CS: ghi mã G14/2  

- Trung học PT: ghi mã G14/3         
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STT Tên tổ chức 
Mã  

loại hình 
tổ chức

Diễn giải 

5 Trường nhiều cấp học  
(1. Trường tiểu học;  
 2. Trường trung học cơ sở;  
 3. Trường trung học phổ thông) G15/xxx

Nếu là trường gồm:  

- Tiểu học + THCS ghi mã G15/12 

- Tiểu học + THCS + THPT  
ghi mã G15/123 

- THCS + THPT: Ghi mã G15/23 

6 Trường mầm non/mẫu giáo/nhà trẻ G16   

  Thuộc hệ thống dạy nghề     

1 Trường cao đẳng nghề G21   

2 Trường trung cấp nghề G22   

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp G23   

4 Các trường chuyên biệt G24   

5 Cơ sở giáo dục, ĐT loại hình khác G29   

  Phiếu 3Y/TĐTKT-YT     

1 Bệnh viện Y1   

2 Cơ sở giám định y khoa Y2   

3 Phòng khám đa khoa Y3   

4 Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ  
gia đình Y4   

5 Phòng chẩn trị y học cổ truyền Y5   

6 Nhà hộ sinh Y6   

7 
Trung tâm y tế cấp tỉnh/ huyện, cơ sở 
y tế dự phòng Y7   

8 Cơ sở chẩn đoán Y8   

9 Cơ sở dịch vụ y tế Y9   

10 Trạm y tế cấp xã và tương đương Y10   

11 Cơ sở y tế loại hình khác Y19   
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STT Tên tổ chức 
Mã  

loại hình 
tổ chức

Diễn giải 

  Phiếu 3V/TĐTKT-VH     

  Cơ sở văn hóa     

1 Bảo tàng V11   

2 Thư viện V12   

3 Trung tâm văn hoá  V13   

4 Đoàn nghệ thuật, nhà hát V14   

5 Trung tâm phát hành phim  
và chiếu bóng V15   

6 Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch V16   

7 Cơ sở văn hóa loại hình khác V19   

  Cơ sở thể thao   

1 Trung tâm hoạt động thể thao V21   

2 Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận 
động viên thể thao V22   

3 Cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao V23   

4 Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp V24   

5 Cơ sở thể thao loại hình khác V29    

 
Phiếu 3T/TĐTKT-TT - Cơ sở thông 
tin, truyền thông   

1 Báo, tạp chí T1   

2 Đài phát thanh T2   

3 Đài truyền hình T3   

4 Đài phát thanh và truyền hình T4   

5 Thông tấn T5   

6 Nhà xuất bản T6   

7 Viễn thông T7   

8 Tần số vô tuyến điện T8   

9 Trung tâm Thông tin, cổng thông tin 
điện tử T9   

10 Cơ sở công nghệ thông tin T10   

11 
Cơ sở thông tin truyền thông loại 
hình khác T19   
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Phụ lục 3 
 

QUY TRÌNH 
Lập danh sách đơn vị điều tra, mẫu bảng kê  

và biểu tổng hợp danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  
của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 

 

 

I. QUY TRÌNH LẬP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

1. Mục đích của việc lập danh sách 

Lập danh sách các đơn vị điều tra nhằm:  

- Cung cấp thông tin ban đầu cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 
(từ đây viết tắt là TĐT2017) các cấp xác định số lượng từng loại đơn vị điều tra trên 
địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch chuẩn bị và triển khai điều tra được phù hợp hơn với 
thực tế.  

- Giúp điều tra viên nhận biết số lượng, phạm vi và địa chỉ của các đơn vị điều 
tra được phân công, bảo đảm cho việc thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác, tránh 
trùng lặp hoặc bỏ sót đơn vị điều tra. 

- Giúp tổ trưởng có thông tin để phân chia địa bàn, phân công số lượng đơn vị 
điều tra cho từng điều tra viên thuộc quyền và làm căn cứ để giám sát khối lượng công 
việc hàng ngày của từng điều tra viên. 

- Lập dàn chọn mẫu giúp Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh và cấp huyện tiến hành 
chọn mẫu cho điều tra mẫu thu thập các thông tin chuyên sâu của một số loại đơn vị 
điều tra. 

2. Yêu cầu của lập danh sách đơn vị điều tra 

Lập danh sách đơn vị điều tra phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Đầy đủ: Không trùng lặp, không bỏ sót đơn vị điều tra, không liệt kê cả 
những đơn vị không thuộc đối tượng, phạm vi điều tra.  

- Chính xác: Thông tin trong bảng kê phải được ghi chép chính xác, phản ánh 
đúng thực trạng về đơn vị điều tra theo các tiêu chí đã được nêu tại biểu mẫu qui định 
tương ứng với từng loại đơn vị điều tra và được ghi chép theo đúng qui trình do Ban 
Chỉ đạo TĐT Trung ương qui định. 
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- Cập nhật: Bảng kê cần được cập nhật cho sát với thực tế của địa bàn tính đến 

trước khi tiến hành điều tra và trong thời kỳ điều tra. 

- Người được giao nhiệm vụ lập bảng kê phải trực tiếp đi tuần tự đến từng cơ 

sở, gặp chủ cơ sở hoặc người đại diện của chủ cơ sở để hỏi và ghi chép vào bảng kê 

theo đúng mẫu biểu qui định. 

- Người lập bảng kê ghi danh sách các cơ sở SXKD cá thể trong địa bàn theo 

qui ước thống nhất, không lập tùy tiện, ngẫu hứng. 

3. Nguyên tắc chung 

Điều tra viên cần nắm chắc cả 4 tiêu chí cơ bản của định nghĩa cơ sở SXKD cá 

thể để xác định hoạt động sản xuất kinh doanh mà điều tra viên quan sát được có thuộc 

đối tượng điều tra hay không, đó là: 

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ trong tất cả các 

ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản); 

- Thuộc sở hữu của một người, một nhóm người hoặc một gia đình, chưa đăng 

ký kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp; 

- Có địa điểm xác định; 

- Thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ, tập 

quán kinh doanh (tổng thời gian hoạt động ít nhất là 3 tháng trong một năm). 

Điều tra viên cần quan sát hoặc hỏi chủ cơ sở để xác định cơ sở có thuộc đơn vị 

điều tra hay không. Nếu là đơn vị điều tra, cần xác định cơ sở thuộc loại “sẽ thực hiện 

phiếu điều tra” hay “không thực hiện phiếu điều tra” để liệt kê vào danh sách tương 

ứng cho từng loại theo mẫu bảng kê (02-BK/TĐTKT-CT hoặc 02a BK/TĐTKT-CT). 

Dưới đây là một số câu hỏi gợi ý cho điều tra viên khi xác định đơn vị điều tra: 

(1). Hoạt động SXKD của cơ sở có diễn ra tại nơi xác định không ? 

Nếu không có địa điểm xác định, điều tra viên loại trừ ngay cơ sở này không 

đưa vào danh sách (ví dụ: cơ sở buôn chuyến, bán hàng dong trên xe lôi, xe đẩy...). 

(2). Hoạt động SXKD của cơ sở có thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

hay không ? 

Nếu xác định hoạt động của cơ sở thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản thì 

loại trừ cơ sở và không đưa vào danh sách. 
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(3). Hoạt động SXKD của cơ sở không có người thực hiện hay không ? 

Nếu xác định hoạt động SXKD của cơ sở không có người thực hiện (ví dụ: máy 
rút tiền (ATM), hoặc máy bán hàng tự động trên địa bàn điều tra), điều tra viên không 
thực hiện lập danh sách các cơ sở này. 

(4). Thời gian hoạt động của cơ sở có diễn ra thường xuyên (tức là hoạt động 
diễn ra hàng ngày hoặc định kỳ hàng tuần trong tháng, hoặc định kỳ hàng tháng trong 
năm, hoặc định kỳ vài tháng trong năm) hay không ? 

Nếu hoạt động SXKD của cơ sở không diễn ra thường xuyên, điều tra viên 
không tiến hành lập danh sách loại hoạt động này. 

Ví dụ: (1) khi quan sát thấy tại địa bàn có hộ Ông A đang bán gạch xây dựng 
cho khách hàng, cần tìm hiểu và biết Ông A làm gạch để xây nhà, nhưng vì hoãn xây 
nhà nên ông A phải bán số gạch đó cho người khác. Trường hợp này chỉ là một giao 
dịch duy nhất, không phải diễn ra thường xuyên, vì thế không phải là đơn vị điều tra. 
Hoặc (2) trong thời gian điều tra, tại địa bàn có tổ chức hội chợ, triển lãm hàng hoá. 
Trong thời gian diễn ra hội chợ, có nhiều gian hàng giới thiệu và bán hàng hoá, những 
gian hàng nào chỉ hoạt động trong thời gian họp chợ, triển lãm thì không được xác 
định gian hàng đó thuộc đơn vị điều tra. 

(5). Hoạt động của cơ sở có thuộc doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp, đảng, đoàn thể, hiệp hội không ? 

Nếu cơ sở hoạt động theo các loại hình tổ chức được đề cập ở trên của mục 5, 
loại trừ cơ sở này trong khối cá thể. 

4. Quy định một số trường hợp đặc thù 

(1). Tại một địa điểm xác định, diễn ra hai hay nhiều hoạt động kinh tế không 
thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản. Mỗi hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của 
một hộ gia đình hoặc một chủ sở hữu khác nhau (cá nhân hoặc nhóm người khác 
nhau): mỗi hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của một hộ gia đình hoặc một chủ sở hữu 
khác nhau được xác định là một cơ sở cá thể thuộc đối tượng điều tra. 

(2). Một hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của một hộ gia đình hoặc một cá nhân 
hay một nhóm người nhưng diễn ra tại hai địa điểm trong cùng một xã/phường/thị 
trấn: chỉ tính là một cơ sở SXKD cá thể (một đơn vị điều tra). 

Ví dụ, hiệu sửa chữa xe máy của ông A được đặt tại hai địa điểm trên hai phố 
của một phường, chủ và thợ thường xuyên qua lại giữa hai địa điểm này: chỉ tính là 
một cơ sở SXKD cá thể do ông A là chủ cơ sở. 
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(3). Một hoạt động kinh tế thuộc sở hữu của một hộ gia đình hoặc một cá nhân 

hay một nhóm người nhưng diễn ra tại nhiều địa điểm khác xã/phường/thị trấn: tại mỗi 

một địa điểm được tính là một cơ sở SXKD cá thể (nhiều đơn vị điều tra khác nhau). 

(4). Một hộ gia đình (hoặc một cá nhân) thực hiện hai hoạt động kinh tế, mỗi 

hoạt động diễn ra ở một địa điểm khác nhau: được tính là hai cơ sở SXKD cá thể. 

Ví dụ: Hộ gia đình ông A có xưởng sản xuất đồ mộc (đặt tại nhà) và có quán 

bán đồ ăn sáng tại địa điểm khác, thì được xác định là hai cơ sở cá thể: cơ sở sản xuất 

đồ mộc và cơ sở kinh doanh hàng ăn uống. 

(5). Hai hoạt động kinh tế do một hộ gia đình sở hữu, diễn ra tại một địa điểm, 

cùng không đăng ký kinh doanh, không tách riêng vốn, chi phí, lỗ, lãi: chỉ được tính là 

một cơ sở SXKD cá thể (tính cho ngành chính, có hoạt động thường xuyên, liên tục hơn). 

Ví dụ: Hộ gia đình bà C có hoạt động sửa xe máy, xe đạp (do con trai đảm 

nhiệm) và có hàng nước chè chén, bánh kẹo (do bà C thực hiện), hai hoạt động này 

đều diễn ra tại một địa điểm, không tách riêng vốn, chi phí, lỗ, lãi... thì xác định là một 

cơ sở (một đơn vị điều tra). 

Nếu con trai bà C tuy ở chung một nhà, nhưng có vốn riêng, lỗ lãi riêng và thu 

nhập riêng từ hoạt động sửa xe máy, thì tại nhà bà C: xác định hai cơ sở SXKD cá thể. 

(6). Cơ sở SXKD theo mùa/vụ, đến thời điểm điều tra cơ sở này tạm ngừng 

hoạt động, nhưng vẫn có người quản lý: xác định là một đơn vị điều tra. 

Ví dụ: cơ sở sản xuất đường từ mía, nhưng đến thời điểm điều tra tạm ngừng do 

chưa đến mùa/vụ thu hoạch mía, vẫn có người quản lý, thì vẫn xác định là đơn vị điều 

tra và tiến hành điều tra cơ sở này. Nếu các cơ sở này không có người quản lý thì chỉ 

lập danh sách, không thực hiện ghi phiếu điều tra kết quả sản xuất. 

(7). Hoạt động SXKD diễn ra tại một khu vực nhất định (không cố định tại một 

địa điểm). Ví dụ: Bán hàng trên xe đẩy tại một đoạn đường phố, một xóm; xay xát lưu 

động trên các ghe, thuyền - thường xuyên tại 1 khúc sông..: vẫn được tính là 1 cơ sở 

SXKD cá thể - là một đơn vị điều tra. 

(8). Hộ gia đình hoặc một tổ/nhóm nhận gia công hàng hóa (đồ mộc, vàng mã, 

chạm khảm, may mặc...), công việc diễn ra thường xuyên, liên tục, định kỳ: được tính 

là một đơn vị điều tra, không tính những trường hợp cá nhân trong hộ nhận làm gia 

công mang tính nhỏ lẻ, không thường xuyên. 
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(9). Hộ gia đình, cá nhân, nhóm người tự đứng ra nhận thi công công trình, 

hạng mục công trình hoặc những công việc liên quan đến xây dựng (khoan giếng; cắt 

bê tông; sơn chống thấm; sơn, vôi nhà cửa...) có địa chỉ giao dịch ổn định, kể cả địa 

chỉ thường trú: được xác định là cơ sở cá thể (hoạt động ngành xây dựng). 

Tương tự, những người kinh doanh vận tải (xe ôm, xe lam, xe lôi), kinh doanh 

nhà trọ cho thuê... có địa điểm liên hệ chính thức, cố định (kể cả tại nhà) cũng được 

xác định là một cơ sở điều tra. 

Nếu cơ sở xe ôm, xe lam, xe lôi... có địa điểm cố định ở các bến xe, bến tàu, 

được tổ chức theo tổ, đội quản lý được xác định là cơ sở kinh doanh có địa điểm cố 

định. 

(10). Kinh doanh tại nhà và tại chợ phiên: Một người kinh doanh tại nhà, đồng 

thời kinh doanh tại chợ phiên (địa điểm chợ phiên là cố định), nếu trên cùng một 

xã/phường/thị trấn: được tính là một cơ sở và ghi địa chỉ cơ sở có thời gian hoạt động 

nhiều nhất, doanh thu ghi tổng doanh thu của các địa điểm. Trường hợp một hộ kinh 

doanh thường xuyên tại chợ phiên ở các xã khác nhau thì tính là các cơ sở khác nhau, 

tuy nhiên tổng thời gian kinh doanh tại mỗi địa điểm ít nhất phải là 3 tháng.  

Lưu ý: một hộ cá thể tự giết mổ gia súc tại nhà, mang ra chợ bán thì chỉ tính là 

một cơ sở bán thịt gia súc. Nếu hộ này thực hiện cả giết mổ thuê tại nhà và bán hàng 

của mình tại chợ thì tính là hai cơ sở. Nếu người này kinh doanh tại chợ nhiều xã thì 

cần áp dụng quy định tổng thời gian hoạt động tại một địa điểm ít nhất 03 tháng để xác 

định. 

(11). Cơ sở kinh doanh có địa điểm ổn định ở trong khuôn viên của các cơ 

quan, công sở như: chụp ảnh; bán hàng lưu niệm; phục vụ ăn uống; sửa chữa xe..., 

được xác định là các cơ sở SXKD cá thể (ngoại trừ căng tin của cơ quan, do cán bộ 

nhân viên của cơ quan phục vụ). 

(12). Các cơ sở kinh doanh (ăn uống, dịch vụ chụp ảnh, bán văn hoá phẩm...) có 

địa điểm ổn định, kinh doanh thường xuyên, tại những nơi phải trả phí vào cửa như 

công viên, sân vận động, bảo tàng...đựơc xác định là cơ sở SXKD cá thể. 

(13). Trung tâm môi giới nhà đất, dịch vụ tư vấn nhà đất do một cá nhân, hoặc 

một nhóm người thực hiện, có địa điểm kinh doanh cố định: được xác định là cơ sở 

SXKD cá thể. 
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(14). Các cơ sở bán sách, báo, hàng nước, hàng quà vặt... có địa điểm cố định, 

hoạt động thường xuyên được xác định là các cơ sở SXKD cá thể (mặc dù địa điểm 

kinh doanh có thể là vỉa hè, lề đường). 

(15). Các hợp tác xã vận tải hình thành theo phương thức: xã viên tự góp 
phương tiện, tự quản lý; sử dụng phương tiện đó để kinh doanh vận tải; và tự chịu 
trách nhiệm về kết quả hoạt động, HTX chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ một số dịch vụ 
(như dịch vụ pháp lý, quản lý kinh doanh; nộp thuế tập trung...) cho xã viên: Mỗi xã 
viên là 1 cơ sở kinh doanh vận tải cá thể (HTX được xác định là một doanh nghiệp tập 
thể và thuộc đối tượng điều tra Phiếu doanh nghiệp). 

(16). Cửa hàng kinh doanh của doanh nghiệp nhưng khoán toàn bộ cho một 
người (một nhóm người) tự kinh doanh, tự chịu trách nhiệm, doanh nghiệp chỉ thu một 
khoản để đóng bảo hiểm cho cá nhân nhận khoán: cửa hàng đó được xác định là cơ sở 
kinh doanh cá thể. 

(17). Nếu trong hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có thực hiện một số 
hoạt động kinh tế phi nông nghiệp như: Đan, móc, may vá quần áo, hàng sáo, làm 
nón... tại nhà, hoạt động này diễn ra thường xuyên, có lao động chuyên nghiệp: 
được xác định là cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp - là một đơn vị điều tra. 

Ví dụ: Hộ bà A là hộ nông nghiệp, nhưng bà A thường xuyên mua thóc, bán 
gạo (làm hàng sáo) tại nhà vào các buổi sáng, buổi tối, thì hoạt động hàng sáo (mua 
thóc, xay xát ra gạo để bán) do bà A thực hiện được xác định là cơ sở điều tra cá thể. 

Lưu ý: đối với những hộ nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có tranh thủ thời gian 
nhàn rỗi thực hiện một số hoạt động kinh tế phi nông nghiệp, nhưng không thường 
xuyên (gặp việc gì làm việc đó), không có lao động chuyên nghiệp thì những hoạt động 
này không được xác định là cơ sở SXKD cá thể phi nông nghiệp, không phải là đơn vị 
điều tra. Ví dụ: 1 hộ sản xuất nông nghiệp, nhưng thỉnh thoảng nấu rượu với mục đích 
chính là để uống và lấy bỗng rượu để chăn nuôi; thỉnh thoảng đan vài cái rổ, rá để 
bán, thì các hoạt động này không được tính là cơ sở SXKD cá thể.. 

(18). Những trường hợp được quy ước là cơ sở kinh doanh có địa điểm không 
cố định: 

(18.1). Cơ sở cá thể ngành xây dựng: là đội/tổ/nhóm cá thể (gọi là đội xây dựng 
cá thể) do một người làm đội trưởng (chủ/cai thầu xây dựng) thực hiện nhận thầu và 
tiến hành xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, sửa chữa công trình; được xác định theo tên 
và địa chỉ thường trú của chủ cơ sở. Số lượng cơ sở tính theo số lượng đội trưởng, 
không tính theo số lượng công trình mà đội trưởng đang tiến hành xây dựng. Trong 
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trường hợp đội trưởng xây dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, 
vẫn chỉ tính là một cơ sở và chỉ lập danh sách cơ sở, ghi lao động và không ghi doanh 
thu vào phiếu điều tra. 

(18.2). Các cơ sở có quy mô nhỏ lẻ như cơ sở bán nước chè chén trên vỉa hè, lề 
đường (không phải cơ sở bán nước giải khát như cà phê, nước quả...), các cơ sở xe ôm 
hoạt động ở các ngã tư, đầu đường/ngõ/hẻm...; 

(18.3). Cá nhân cho người khác thuê nhà để làm cửa hàng sản xuất, kinh doanh, 
có địa điểm liên hệ chính thức, cố định (kể cả tại nhà); 

(18.4). Cơ sở cá thể kinh doanh tại chợ nổi của một vùng sông nước, họp cố 
định, thường xuyên. 

5. Quy trình lập danh sách các cơ sở SXKD cá thể  

Bước 1: Xác định thứ tự danh sách cơ sở SXKD cá thể trong bảng kê  

Thực hiện đánh số thứ tự cơ sở trong bảng kê liên tục từ cơ sở số 1 đến cơ sở 
cuối cùng theo quy ước thống nhất: Từ đầu địa bàn đến cuối địa bàn, theo hướng từ 
Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây (không sắp xếp theo vần ABC) tuỳ theo địa hình 
từng địa bàn và theo các trục đường thuận tiện cho điều tra viên trong quá trình 
điều tra. 

Bước 2: Thực hiện lập danh sách trong từng bảng kê  

Điều tra viên dựa vào: 

- Mẫu số 02-BK/TĐTKT-CT và Mẫu số 02a-BK/TĐTKT-CT, xác định từng cơ 
sở SXKD thuộc diện phải thực hiện phiếu điều tra kết quả sản xuất kinh doanh hay 
không thực hiện phiếu điều tra để đưa vào từng bảng kê cụ thể với các thông tin sau:  

 Bảng kê số; 

 Đơn vị hành chính: Tỉnh, huyện, xã; 

 Số thứ tự cơ sở; 

 Tên cơ sở (hoặc tên chủ cơ sở); 

 Địa chỉ của chủ cơ sở/địa điểm sản xuất kinh doanh của cơ sở; 

 Mô tả ngành sản xuất kinh doanh; 

 Mã ngành hoạt động sản xuất kinh doanh;  

 Số tiền thu được từ bán hàng/cung cấp dịch vụ bình quân 1 tháng; 
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 Số lao động của cơ sở và số lao động nữ (dành riêng cho bảng kê theo Mẫu 
số 02a-BK/TĐTKT-CT).  

Nếu trong quá trình lập danh sách, điều tra viên thấy có những vấn đề gì cần 
lưu ý đối với người sử dụng bảng kê, đề nghị ghi tóm tắt nội dung vào cột "Ghi chú”.  

Bước 3: Xác nhận, bàn giao bảng kê  

Người lập bảng kê sau khi hoàn thành việc lập bảng kê phải ký tên, ghi rõ họ, 
tên và bàn giao đầy đủ bảng kê cho Tổ trưởng để kiểm tra, hoàn chỉnh và nộp cho Ban 
Chỉ đạo TĐT cấp xã. Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và 
chuyển toàn bộ các bảng kê được lập trên địa bàn cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện để 
tổ chức nhập tin và chuyển cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh chọn mẫu, lập và thông báo 
danh sách mẫu.  

II. QUY TRÌNH TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA 

Căn cứ vào kết quả lập danh sách thực tế, Ban chỉ đạo TĐT các cấp tiến hành 
tổng hợp danh sách đơn vị điều tra cụ thể như sau: 

Bước 1: Tập hợp, phân loại danh sách đơn vị điều tra của BCĐ cấp xã  

Ban chỉ đạo cấp xã tập hợp danh sách điều tra của toàn địa bàn xã/phường từ 

các điều tra viên đã lập của toàn xã, phường, thị trấn. Tiến hành phân loại bảng kê 

riêng từng loại (theo từng loại mẫu bảng kê 02 và 02a). Đánh số thứ tự bảng kê và sắp 

xếp theo thứ tự từ số 01 đến hết (số thứ tự bảng kê được đánh tuần tự từ bảng đầu tiên 

đến bảng cuối cùng trong xã, phường và đánh riêng cho từng loại mẫu bảng kê). 

Bước 2: Tổng hợp danh sách đơn vị điều tra của BCĐ cấp huyện  

Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp danh sách các đơn vị theo Biểu 02H/TĐTKT-

CT căn cứ vào danh sách được BCĐ cấp xã tập hợp. Biểu tổng hợp được liệt kê theo 

từng xã/phường/thị trấn và phân tổ riêng số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 

"Thực hiện phiếu điều tra” và "Không thực hiện phiếu điều tra”. 

Thứ tự xã/phường/thị trấn được sắp xếp theo thứ tự đơn vị hành chính của từng 

huyện/quận/thành phố thuộc tỉnh.  

Bước 3: Tổng hợp danh sách đơn vị điều tra của BCĐ cấp tỉnh  

Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp danh sách các đơn vị theo Biểu số 02T/TĐTKT-

CT căn cứ vào biểu tổng hợp được Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp theo mẫu biểu 

02H/TĐTKT-CT. Biểu tổng hợp được liệt kê theo từng huyện/quận/thành phố thuộc 
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tỉnh. Số liệu được tổng hợp bao gồm: Số địa bàn điều tra; số lượng cơ sở SXKD cá thể 

"Thực hiện phiếu điều tra” và "Không thực hiện phiếu điều tra”. 

Thứ tự huyện/quận/thành phố thuộc tỉnh được sắp xếp theo thứ tự đơn vị hành 

chính của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN LẬP BẢNG KÊ 

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tập hợp bảng kê và báo cáo về Ban Chỉ đạo TĐT cấp 
huyện theo biểu 02X-TH/TĐTKT-CT trước ngày 10/6/2017.  

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện báo cáo Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh theo Biểu 
02H-TH/TĐTKT-CT trước ngày 15/6/2017; 

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh báo cáo kết quả tổng hợp lập danh sách về Ban Chỉ 
đạo TĐT Trung ương theo biểu 02T-TH/TĐTKT-CT trước ngày 20/6/2017.  

Lưu ý: Để có danh sách cơ sở SXKD cá thể kịp thời phục vụ chọn mẫu, Ban 
Chỉ đạo TĐT cấp huyện và cấp tỉnh cần tổ chức nhập tin các cơ sở SXKD cá thể từ các 
bảng kê Mẫu số 02-BK/TĐTKT-CT đảm bảo thời gian qui định.  

            

 



 

 

429 

 

Bảng kê số…………Tổng số……………tờ

1

1
2
3

Người lập bảng kê

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/xóm/ấp bản 

Xã/phường:…………..……..……………………………

Huyện/quận:…………………………...……………...…...………………

Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………

Tổ trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 6: ghi doanh thu (tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ) bình quân 1 tháng có SXKD trong 4 tháng đầu năm 2017

6

Mẫu số 02-BK/TĐTKT-CT

BẢNG KÊ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ CÓ ĐỊA ĐIỂM CỐ ĐỊNH SẼ THỰC HIỆN PHIẾU ĐIỀU TRA   

Cột 7: ghi những  thông tin cần lưu ý; ví dụ: cơ sở đang sửa chữa; cơ sở tạm thời nghỉ kinh doanh, đi nghỉ hè, lễ hội....

Số 
TT

7

Cách ghi:

Địa điểm sản xuất, kinh doanh

4

Số tiền bán 
hàng/cung cấp 

dịch vụ bình quân 
1 tháng 

(1000đồng)

Cột 5: cơ quan thống kê ghi ghi mã ngành hoạt động SXKD chính theo mô tả ngành 

Trường hợp các cơ sở cùng nằm trên đường, phố,ngõ/ngách (phường), đường ở thôn (xã) thì chỉ cần ghi rõ, đầy đủ địa chỉ của cơ sở đầu tiên, các cơ sở tiếp theo ghi 
"như trên", trừ trường hợp ở các đường phố thì chỉ cần ghi số nhà. Khi chuyển sang đường phố, thôn/xóm khác lại ghi đầy đủ địa chỉ như cơ sở đầu tiên.

2 53

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Ngày………tháng………..năm 2017

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở. 

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Cột 4: mô tả ngành nghề SXKD chính theo tên gọi thông thường hoặc mô tả hoạt động cụ thể của cơ sở theo cách gọi thông thường của các ngành nghề. Ví dụ: nếu cột 2 ghi "Mỹ phẩm 
Xuân Thuỷ" thì cột 4 ghi "Bán lẻ mỹ phẩm"; cột 2 ghi Thẩm mỹ viện Hồng kông thì cột 4 ghi "Chăm sóc sắc đẹp"

Tên cơ sở (hoặc tên chủ cơ sở)
Mã ngành 
VSIC 2007

Mô tả ngành sản xuất 
kinh doanh chính

(Dùng cho điều tra viên lập danh sách)

Cột 2: ghi theo biển hiệu, trường hợp cơ sở nào không có biển hiệu thì hỏi và ghi đầy đủ họ, tên chủ cơ sở.

Ghi chú
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Bảng kê số…………Tổng số……………tờ

1

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/xóm/ấp bản.

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………

Huyện/quận:…………………………...……...………………………

Xã/phường:…………..……..…………………………..……………

Tổ trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 8: ghi số lao động của cơ sở, gồm lao động gia đình và lao động thuê ngoài.
Cột 9: ghi số lao động nữ.

Cột 7: ghi doanh thu bình quân 1 tháng có SXKD trong 4 tháng đầu năm 2017. Riêng cơ sở xây dựng không ghi chỉ tiêu này.

Số tiền bán 
hàng/cung cấp 
dịch vụ bình 
quân 1 tháng 
(1000đồng)

Lao động của cơ sở 
(người)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)
Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

BẢNG KÊ DANH SÁCH CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ KHÔNG THỰC HIỆN PHIẾU ĐIỀU TRA 

Số TT Tên chủ cơ sở

Cột 2: ghi theo biển hiệu, trường hợp cơ sở nào không có biển hiệu thì hỏi và ghi đầy đủ họ, tên chủ cơ sở.

8

T/đó: nữ

Ghi chú

3

Cột 4: mô tả ngành SXKD chính theo tên gọi thông thường hoặc hoạt động cụ thể của cơ sở theo cách gọi thông thường của các ngành nghề. 
Cột 5: cơ quan thống kê ghi ghi mã ngành hoạt động SXKD chính theo mô tả ngành. 

4 5

Ngày………tháng………..năm 2017

Trường hợp các cơ sở cùng nằm trên đường, phố,ngõ/ngách (phường), đường ở thôn (xã) thì chỉ cần ghi rõ, đầy đủ địa chỉ của cơ sở đầu tiên, các cơ sở tiếp theo ghi "như trên", trừ 
trường hợp ở các đường phố thì chỉ cần ghi số nhà. Khi chuyển sang đường phố, thôn/xóm khác lại ghi đầy đủ địa chỉ như cơ sở đầu tiên.

Cách ghi:
Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở.

Địa chỉ của chủ cơ sở/địa điểm 
kinh doanh của cơ sở

Mô tả ngành sản xuất 
kinh doanh chính

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Tổng số 

Số tháng 
SXKD 

trong năm 
2017

6

Cột 10: ghi những  thông tin cần lưu ý về cơ sở.

Cột 6: ghi số tháng SXKD trong năm 2017 (dự tính cho cả năm 2017).

Mẫu số 02a-BK/TĐTKT-CT
(Dùng cho điều tra viên lập danh sách)

(Áp dụng cho lập danh sách cơ sở xây dựng, xe ôm không có bến bãi, xe lôi, hàng quà vặt, hàng nước chè chén trên vỉa hè, kinh doanh tại chợ tạm, chợ cóc)

92 107

Mã ngành VSIC 
2007

Tổng số
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Xã/phường/thị trấn

Số lượng địa bàn điều tra 
 

A

1
2
3
4

….
….

Người lập báo cáo

 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

Ngày………tháng………..năm 2017

Huyện/quận/thị xã/thành phố:………………………….……...……

Địa bàn A………………………………
Địa bàn A………………………………

B 1 2 3 4

Tổng số 

Số 
TT

Địa bàn Tổng số cơ sở

Chia ra

Ghi chúSố cơ sở 
thực hiện 

phiếu điều tra

Số cơ sở 
không thực hiện 
phiếu điều tra

Biểu số 02X-TH/TĐTKT-CT
(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp xã)

 SỐ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ CỦA XÃ/PHƯỜNG PHÂN THEO ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA 

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
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Huyện/quận/thị xã/thành phố:………………………….……...…………………………

A

1

2

3

4

….

….

….

Số cơ sở 
thực hiện 

phiếu điều tra

Biểu số 02H-TH/TĐTKT-CT
(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp huyện)

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………

Số cơ sở 
không thực hiện 
phiếu điều tra

Chia ra

Ghi chú

 SỐ CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

B 1 2 3 4

Số 
TT

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT huyện/quận/TP thuộc tỉnh

Ngày………tháng………..năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Tổng số cơ sởXã, phường, thị trấn

Tổng số 
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(Dùng cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh)

A
1

2

3

4

….

….

….

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng số 

B 1 2 3

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
Biểu số 02T-TH/TĐTKT-CT

 BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN/TP THUỘC TỈNH

Ngày………tháng………..năm 2017

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT tỉnh/thành phố

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND tỉnh/thành phố)

Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………………………………...………………………………………

4

Số 
TT

Huyện/quận/thành phố thuộc tỉnh Tổng số cơ sở

Chia ra

Ghi chúSố cơ sở thực hiện 
phiếu điều tra

Số cơ sở không thực 
hiện phiếu điều tra
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Phụ lục 4 
 

Hướng dẫn lập danh sách cơ sở trực thuộc các cơ quan Đảng,  
Nhà nước khối Trung ương  

 
 

1. Mục đích của việc lập danh sách 

Lập danh sách các đơn vị điều tra nhằm: 

- Cung cấp thông tin ban đầu cho từng cơ quan Đảng, Nhà nước khối Trung 
ương xác định số lượng đơn vị thuộc diện điều tra; nhận biết số lượng, phạm vi và địa 
chỉ của các đơn vị điều tra được phân công, bảo đảm cho việc thu thập thông tin được 
đầy đủ, chính xác, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đơn vị điều tra. 

- Làm dàn chọn mẫu giúp Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện 
chọn mẫu các đơn vị điều tra được đầy đủ và bảo đảm tính đại diện của mẫu. 

2. Yêu cầu của lập danh sách đơn vị điều tra 

Lập danh sách đơn vị điều tra phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Đầy đủ: Không trùng lặp, không bỏ sót đơn vị thuộc đối tượng điều tra. 

- Chính xác: Thông tin trong phiếu lập danh sách phải được ghi chép phản ánh 
đúng thực trạng về đơn vị điều tra theo các tiêu chí đã được nêu tại biểu mẫu do Ban 
Chỉ đạo TĐT Trung ương qui định. 

3. Thực hiện lập danh sách các đơn vị trực thuộc 

Căn cứ vào cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan Đảng và 
Nhà nước thuộc khối Trung ương, Tổ công tác thu thập đầy đủ các thông tin liên quan 
theo mẫu số "Mẫu 03.1-BK/TĐTKT-DSTƯ” và điền đầy đủ thông tin vào dòng, cột 
tương ứng. Những nội dung cần điền vào phiếu gồm: 

- Tên cơ quan: Ghi rõ tên đơn vị lập bảng kê danh sách các đơn vị trực thuộc. 

- Cột A: Ghi số thứ tự đơn vị từ 01 đến hết theo từng nhóm đơn vị được liệt kê 
tại cột B. 

- Cột B: Đối với các cơ quan Bộ có mô hình tổ chức bao gồm khối "Tổng cục”, 
phần I (bao gồm các mục 1, 2, 3, 4) không thống kê các đơn vị thuộc khối "Tổng cục”, 
những đơn vị thuộc khối "Tổng cục” được thống kê trong phần II. Riêng đối với một 
số ngành, Tổng cục có hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương (như: Kho 
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bạc Nhà nước, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan...), không liệt 
kê các đơn vị dự toán cấp dưới hoạt động theo ngành dọc (cấp tỉnh, huyện, xã) trong 
danh sách này. Các đơn vị hoạt động theo ngành dọc tại các tỉnh, thành phố sẽ do Ban 
Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện lập danh sách và thu thập thông tin. 

Lưu ý: những đơn vị trực thuộc khối các Cục thuộc Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ, 
có con dấu và tài khoản riêng được liệt kê danh sách từng đơn vị trong" mục 2”. 

- Cột 1: Ghi rõ địa chỉ của cơ quan đến cấp xã/phường/thị trấn; 

- Cột 2: Cơ quan thống kê ghi mã tỉnh/thành phố theo mã áp dụng thống nhất 
trong các cuộc điều tra thống kê; 

- Cột 3: Ghi số tương ứng với cấp đơn vị dự toán của đơn vị. 

+ Đơn vị dự toán cấp 1: Là đơn vị trực tiếp nhận dự toán ngân sách hàng năm 
do Thủ tướng Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao. Đơn vị dự toán cấp 1 thực hiện 
phân bổ, giao dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trực thuộc; chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước về việc tổ chức, thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách 
của đơn vị mình và công tác kế toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán 
cấp dưới trực thuộc theo quy định. 

+ Đơn vị dự toán cấp 2: Là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp 1, được đơn vị 
dự toán cấp 1 giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp 3 
(trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp 1), chịu trách nhiệm tổ chức thực 
hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và công tác kế toán và 
quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới theo quy định. 

+ Đơn vị dự toán cấp 3: Là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, được đơn vị dự 
toán cấp 1 hoặc cấp 2 giao dự toán ngân sách, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công 
tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và đơn vị sử dụng ngân sách trực 
thuộc (nếu có) theo quy định. 

+ Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự toán cấp 3: Được nhận kinh phí để thực hiện 
phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiện công tác kế toán và quyết toán theo 
quy định. 

- Cột 4: Mô tả rõ hoạt động chính của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao, cần mô tả cụ thể để giúp cơ quan thống kê ghi mã ngành phù hợp;   

- Cột 5: Cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động chi tiết đến ngành cấp 5 theo 
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC2007; 
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- Cột 6: Cơ quan thống kê ghi mã loại hình tổ chức của đơn vị theo Bảng mã 
loại hình tổ chức của các đơn vị hành chính, sự nghiệp do Ban Chỉ đạo Trung ương qui 
định; 

- Cột 7: Ghi số lượng nhân viên (người lao động) làm việc thường xuyên của 
đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc 
theo công việc đột xuất, không thường xuyên.  

4. Trách nhiệm lập, xác nhận và bàn giao danh sách 

Danh sách các đơn vị điều tra thuộc cơ quan Đảng, Nhà nước khối Trung ương 
do Tổ công tác của mỗi cơ quan thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung 
ương. Người được giao lập danh sách phải ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại có thể liên 
lạc được trước khi nộp cho người có thẩm quyền duyệt. 

Thủ trưởng cơ quan hoặc người được thừa ủy quyền phải ký xác nhận vào danh 
sách và gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 31/3/2017.  

Riêng danh sách các cơ sở trực thuộc của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sau 
khi lập, chỉ sử dụng cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của mỗi Bộ trong khâu khâu kiểm 
soát thu thập số liệu, các công việc liên quan đến kinh phí, tổ chức khác, không gửi về 
Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương.  
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DANH MỤC CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG  
(Kèm theo Phụ lục 4) 

 

STT Tên đơn vị Mã số 

I. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

1 Văn phòng Chủ tịch nước U01 

2 Văn phòng Quốc Hội U02 

3 Văn phòng Chính phủ U03 

4 Tòa án Nhân dân tối cao U04 

5 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao U05 

6 Bộ Quốc Phòng  U06 

7 Bộ Công An U07 

8 Bộ Ngoại giao U08 

9 Bộ Nội Vụ U09 

10 Bộ Tư pháp U10 

11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư U11 

12 Bộ Tài chính  U12 

13 Bộ Công Thương U13 

14 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn U14 

15 Bộ Giao thông vận tải U15 

16 Bộ Xây dựng U16 

17 Bộ Tài Nguyên và Môi trường U17 

18 Bộ Thông tin và Truyền thông  U18 

19 Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội U19 

20 Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch U20 

21 Bộ Khoa học và Công nghệ U21 

22 Bộ Giáo dục và Đào tạo U22 

23 Bộ Y tế U23 

24 Ủy ban Dân tộc U24 

25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam U25 
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STT Tên đơn vị Mã số 

26 Thanh tra Chính phủ U26 

27 Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh U27 

28 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam U28 

29 Đài Tiếng nói Việt Nam U29 

30 Đài truyền hình Việt Nam U30 

31 Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh U31 

32 Thông tấn xã Việt Nam U32 

33 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam U33 

34 Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam U34 

35 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam U35 

36 Kiểm toán Nhà nước U36 

37 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng U37 

38 Ban chỉ đạo Quốc gia Công nghệ thông tin U38 

39 Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp U39 

40 Ban quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam U40 

41 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc U41 

42 Hội Đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam U42 

II CƠ QUAN ĐẢNG 

43 Văn Phòng Trung ương Đảng U43 

44 Ban Tổ chức Trung ương U44 

45 Ban Dân vận Trung ương U45 

46 Ban Tuyên giáo Trung ương  U46 

47 Ban Đối ngoại Trung ương U47 

48 Ban Nội chính Trung ương U48 

49 Ban Kinh tế Trung ương U49 

50 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng U50 
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STT Tên đơn vị Mã số 

51 Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp Trung ương U51 

52 Đảng ủy Khối các cơ quan Kinh tế Trung ương U52 

53 Báo Nhân dân U53 

54 Tạp chí Cộng sản U54 

55 Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật U55 

III TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

56 Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam U56 

57 Trung ương hội Nông dân Việt Nam U57 

58 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam  U58 

59 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh U59 

60 Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam U60 

61 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  U61 

IV TỔ CHỨC XÃ HỘI – NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI  

62 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam U62 

63 Liên hiệp các tổ chức hòa bình và hữu nghị U63 

64 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam U64 

65 Hội chữ thập đỏ Việt Nam U65 

66 Hội Sinh viên Việt Nam U66 

67 Hội người cao tuổi Việt Nam U67 

68 Hội người mù Việt Nam U68 

69 Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam U69 

70 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam U70 

71 Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam U71 

72 Hội khuyên học Việt Nam U72 

73 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam U73 

74 Hội.... U74 

75 ............ U... 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8

I
Các đơn vị trực thuộc cơ quan cấp bộ 
và tương đương (không tính các đơn vị 
thuộc Tổng cục) 

1 Khối văn phòng

2 Cơ quan cấp Cục 

…..

…..

3 Khối đơn vị sự nghiệp

…..

…..

4
Khối cơ sở sản xuất kinh doanh không 
thành lập doanh nghiệp
…..
….

II Khối Tổng cục thuộc Bộ
1 Khối văn phòng
2 Khối đơn vị sự nghiệp

…..
…..

3
Khối cơ sở sản xuất kinh doanh không 
thành lập doanh nghiệp
…..
…..

(Ký, ghi rõ họ tên)
Số điện thoại của người lập biểu:Người lập biểu 

Tên đơn vị trực thuộc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Địa chỉ

Mã ngành 
hoạt động 

chính 
(Cơ quan TK 

ghi)

Mô tả 
ngành hoạt động chính

Mã loại 
hình tổ 

chức (ghi 
mã theo 
qui định 

của BCĐ)  

Người duyệt biểu 

Số điện 
thoại liên 

hệ của 
đơn vị

Ngành hoạt động chính (theo ngành 
kinh tế cấp 5 VSIC 2007)

Đơn vị dự 
toán (Cấp 1 
ghi số 1; cấp 
2 ghi số 2; 

cấp 3 ghi số 
3; cấp 4 ghi 

số 4)

Mã tỉnh, 
thành phố 
(Cơ quan 

Thống kê ghi)

Mẫu số 03.1-BK/TĐTKT-DSTƯ

Lao động 
thường 
xuyên 

bình quân 
tháng 

12/2016 
(người)

Tên cơ quan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC KHỐI TRUNG ƯƠNG CÓ ĐẾN 31/12/2016

Xã/phường; Quận/huyện; 
Tỉnh/thành phố

STT
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Phụ lục 5 
 

Hướng dẫn lập danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp địa phương  
và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng  

 
 

1. Mục đích của việc lập danh sách 

Lập danh sách các đơn vị điều tra nhằm: 

- Cung cấp thông tin ban đầu cho Ban Chỉ đạo các cấp ở địa phương xác định số 
lượng đơn vị thuộc diện điều tra; nhận biết số lượng, phạm vi và địa chỉ của các đơn vị 
điều tra được phân công, bảo đảm cho việc thu thập thông tin được đầy đủ, chính xác, 
tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đơn vị điều tra; 

- Làm dàn chọn mẫu giúp Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh thực hiện chọn mẫu các 
đơn vị hành chính, sự nghiệp để thực hiện phát phiếu và thu thập thông tin phục vụ suy 
rộng, tổng hợp một số chỉ tiêu chi tiết đến cấp tỉnh và toàn quốc. 

2. Yêu cầu của lập danh sách đơn vị điều tra 

Lập danh sách đơn vị điều tra phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Đầy đủ: Không trùng lặp, không bỏ sót đơn vị thuộc đối tượng điều tra. 

- Chính xác: Thông tin trong phiếu lập danh sách phải được ghi chép phản ánh 
đúng thực trạng về đơn vị điều tra theo các tiêu chí đã được nêu tại biểu mẫu do Ban 
Chỉ đạo TĐT Trung ương qui định. 

Lập danh sách đơn vị điều tra là một khâu quan trọng, có vai trò quyết định 
thành công của cuộc Tổng điều tra. Vì vậy, cần chỉ đạo chặt chẽ, đúng qui trình để có 
danh sách đơn vị điều tra đầy đủ, chính xác trước khi tiến hành thu thập số liệu 

3. Thực hiện lập và tổng hợp danh sách thực tế các cơ sở hành chính, sự 
nghiệp trên địa bàn 

3.1.  Danh sách nền: Trước khi thực hiện lập danh sách thực tế, các Ban Chỉ đạo 
TĐT các cấp tổng hợp danh sách nền (nêu tại phần VIII, mục (2) d (1) của phương án) 
do các cơ quan liên quan cung cấp, cập nhật những thay đổi mới nhất để làm căn cứ 
cho khâu lập danh sách thực tế. Danh sách nền các cơ quan hành chính, sự nghiệp có 
sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố phối hợp 
với Kho bạc Nhà nước cùng cấp để có được danh sách nền phục vụ Tổng điều tra. 
Danh sách nền các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu/chi nguồn ngoài ngân 
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sách nhà nước: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố phối hợp với cơ quan Thuế cùng cấp 
để khai thác cho mục tiêu Tổng điều tra. 

Các Ban Chỉ đạo TĐT tổ chức thực hiện lập danh sách thực tế các cơ sở hành 
chính, sự nghiệp trên địa bàn, là những đơn vị có con dấu, tài khoản riêng, thuộc mọi 
loại hình công lập và ngoài công lập đóng tại địa bàn xã, huyện, tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

Đối với các cơ sở hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong Tổng điều tra 
kinh tế năm 2017, các Ban Chỉ đạo ở địa phương chỉ lập danh sách các đơn vị thuộc 
khối địa phương và các đơn vị của Trung ương thuộc các ngành được tổ chức theo 
ngành dọc, cụ thể là các cơ quan Thống kê, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự 
trữ quốc gia... đóng tại địa bàn địa phương. Các cơ quan Đảng, Nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp thuộc khối Trung ương sẽ do Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương phối hợp với các 
Bộ, ngành lập danh sách, tổng hợp và gửi các Cục Thống kê thực hiện chọn mẫu, sau 
đó gửi danh sách đơn vị mẫu cho Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương thực hiện thu thập 
số liệu.  

3.2. Mẫu bảng kê danh sách 

Đáp ứng yêu cầu lập danh sách đơn vị điều tra và chọn mẫu theo “Quy trình 
chọn mẫu cơ sở hành chính, sự nghiệp” (phần II - Phụ lục 2), lập danh sách cơ sở hành 
chính, sự nghiệp địa phương thực hiện theo các mẫu: 

- Mẫu số 03.2-BK/TĐTKT-HCĐP”: Bảng kê cơ sở hành chính có đến 
31/12/2016; 

- Mẫu số 03.3-BK/TĐTKT-SNĐP: Bảng kê cơ sở sự nghiệp có đến 31/12/2016 
(trừ cơ sở y tế, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông); 

- Mẫu số 03.4-BK/TĐTKT-YTĐP: Bảng kê cơ sở y tế có đến 31/12/2016; 

- Mẫu số 03.5-BK/TĐTKT-GDĐP: Bảng kê cơ sở giáo dục, đào tạo có đến 
31/12/2016; 

- Mẫu số 03.6-BK/TĐTKT-VHĐP: Bảng kê cơ sở văn hóa, thể thao có đến 
31/12/2016; 

- Mẫu số 03.7-BK/TĐTKT-TTĐP: Bảng kê cơ sở sự nghiệp thông tin, truyền 
thông có đến 31/12/2016; 

- Mẫu số 03.8-BK/TĐTKT-HHĐP: Bảng kê các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 
– nghề nghiệp có đến 31/12/2016. 
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Các chỉ tiêu cơ bản được qui định cho từng loại mẫu bảng kê, bao gồm: Tên, 
địa chỉ, số điện thoại, ngành hoạt động chính, loại hình sở hữu (công lập/ngoài công 
lập, trừ mẫu bảng kê 03.2-BK/TĐTKT-HCĐP), lao động thường xuyên của cơ sở (là 
chỉ tiêu được sử dụng cho khâu chọn mẫu). Hướng dẫn cách ghi được qui định tại các 
mẫu bảng kê. 

Người được giao lập danh sách phải ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại có thể liên 
lạc được trước khi nộp cho người có thẩm quyền duyệt. 

3.3.  Quy ước một số trường hợp đặc thù khi lập danh sách đơn vị điều tra  

(1) Cơ sở sự nghiệp ngoài công lập: việc phân biệt một cơ sở thuộc danh sách 

cơ sở sự nghiệp hay cá thể căn cứ vào chế độ hạch toán mà cơ sở đó áp dụng. Nếu cơ 

sở không phải là doanh nghiệp nhưng thực hiện chế độ kế toán ban hành theo Thông 

tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn kế toán áp 

dụng cho cơ sở ngoài công lập” thì cơ sở đó sẽ thực hiện phiếu áp dụng cho đơn vị 

sự nghiệp;  

(2) Các Ban chuyên trách thuộc Huyện ủy/Quận ủy/Thị ủy, mặc dù có con dấu 

riêng nhưng không có tài khoản riêng, vì vậy không được coi là đơn vị điều tra riêng 

mà sẽ ghi chung một phiếu điều tra với Văn phòng Huyện ủy/Quận ủy/Thị ủy; 

(3) Các Đội quản lý thị trường cấp huyện/quận có con dấu và tài khoản riêng 

(trực thuộc Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh/thành phố) tính là đơn vị điều tra. Các Đội 

thuế xã/phường hoặc liên xã/phường (trực thuộc Chi Cục Thuế huyện/quận) không có 

con dấu, tài khoản riêng, không tính là đơn vị điều tra (các quy định nêu trên thống 

nhất với Tổng điều tra năm 2012) 

(4) Các nhóm trông trẻ em ở một số xã/phường do UBND thành lập và hỗ trợ 

về cơ sở vật chất, lương giáo viên thì đưa vào danh sách đơn vị sự nghiệp. Các cơ sở 

do một hộ gia đình hoặc cá nhân tự đứng ra tổ chức, được phép hoạt động, tự thu chi 

được coi là cơ sở cá thể;  

(5) Các trường, lớp thuộc hệ giáo dục mầm non như nhà trẻ, mẫu giáo do các 

đơn vị hành chính, sự nghiệp hay cơ sở sản xuất, kinh doanh (cơ quan, công ty, xí 

nghiệp, công trường...) tự thành lập nhằm trông nuôi, dạy con em của nhân viên, nếu 

khác địa điểm với đơn vị chính thì được coi là một đơn vị điều tra (nguồn thu do bản 

thân mỗi gia đình đóng góp hoặc có thể do đơn vị chính hỗ trợ một phần), nếu cùng 

địa điểm với đơn vị chính thì không lập danh sách như một đơn vị điều tra riêng; 



 

444 

(6) Các phòng y tế của các đơn vị nếu ở cùng địa điểm hoạt động với trụ sở 
chính và hoạt động với mục đích phục vụ cho nội bộ cơ quan, do cơ quan đó trực tiếp 
quản lý và điều hành, lao động là cán bộ nhân viên cơ quan thì không xác định là một 
đơn vị điều tra, thông tin về hoạt động của cơ sở này ghi chung vào trụ sở chính; 

(7) Tổ chức Công đoàn địa phương có con dấu riêng, tài khoản riêng, có lao 
động chuyên trách, địa điểm hoạt động nằm chung với trụ sở của Chính quyền địa 
phương được lập danh sách và làm phiếu điều tra riêng. Tổ chức công đoàn của cơ 
quan, có lao động chuyên trách, con dấu riêng nhưng không có tài khoản riêng thì 
không lập danh sách và làm phiếu điều tra mà tính chung vào hoạt động của cơ 
quan đó 

(8) Các Hội, Hiệp hội: chỉ lập danh sách và điều tra các Hội, Hiệp hội được nhà 
nước công nhận và cấp phép hoạt động, có con dấu, tài khoản riêng. 

3.4. Tổng hợp danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp theo các Biểu mẫu: 

- Biểu số 03X-TH/TĐTKT-DSĐP: áp dụng cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã; 

- Biểu số 03H-TH/TĐTKT-DSĐP: áp dụng cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện; 

- Biểu số 03T-TH/TĐTKT-DSĐP: áp dụng cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh; 

4. Thực hiện lập và tổng hợp danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

Ban Chỉ đạo TĐT các cấp căn cứ danh sách nền (nêu tại phần VIII, mục (2) đ 

của phương án) do các cơ quan liên quan cung cấp, cập nhật những thay đổi mới nhất 

để làm căn cứ cho khâu lập danh sách thực tế các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa 

bàn. Lập danh sách thực hiện theo mẫu bảng kê số 04-BK/TĐTKT-TG. 

Tổng hợp danh sách cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo các Biểu mẫu: 

- Biểu số 04H-TH/TĐTKT-TG: áp dụng cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện; 

- Biểu số 04T-TH/TĐTKT-TG: áp dụng cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh; 

5. Xác nhận và báo cáo danh sách đơn vị điều tra 

Sau khi hoàn thành lập và tổng hợp danh sách các cơ sở hành chính, sự nghiệp 

trên địa bàn, Thủ trưởng cơ quan hoặc người được thừa ủy quyền phải ký xác nhận 

vào danh sách và gửi về Ban Chỉ đạo TĐT cấp trên theo thời gian. 

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã gửi các bảng kê danh sách về Ban Chỉ đạo TĐT cấp 

huyện trước ngày 10/3/2017; 
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- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp các bảng kê cấp xã theo từng loại mẫu, 
lập biểu tổng hợp và gửi Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh trước ngày 20/3/2017 để cấp tỉnh 
thực hiện chọn mẫu cơ sở hành chính, sự nghiệp; 

- Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh tổng hợp các bảng kê cấp xã theo từng loại mẫu, 
lập biểu tổng hợp và gửi Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương trước ngày 31/3/2017 để phối 
hợp chọn mẫu. 

Để cấp tỉnh thực hiện chọn mẫu cơ sở hành chính, sự nghiệp theo đúng qui 
trình, Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương gửi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bảng kê danh sách các 
đơn vị thuộc khối Trung ương trước ngày 31/3/2017 để tổng hợp chung vào danh sách 
cấp tỉnh và thực hiện chọn mẫu. 

Đối với khối tôn giáo, tín ngưỡng, lập và báo cáo danh sách đơn vị điều tra cấp 
huyện hoàn thành trước ngày 20/6/2017. Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện gửi biểu tổng 
hợp danh sách cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh trước ngày 25/6/2017. 
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DANH MỤC CÁC CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Phụ lục 5) 
 

STT Tên đơn vị Mã số 

A CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

I. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC   

1 Hội đồng nhân dân T01 

2 Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố T02 

3 Ủy ban nhân dân T03 

4 Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố T04 

5 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thành phố T05 

6 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh/thành phố  T06 

7 Công an tỉnh, thành phố T07 

8 Sở Ngoại Vụ T08 

9 Sở Nội Vụ T09 

10 Sở Tư pháp T10 

11 Sở Kế hoạch và Đầu tư T11 

12 Sở Tài chính  T12 

13 Sở Công thương T13 

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn T14 

15 Sở Giao thông vận tải T15 

16 
Sở Xây dựng (TP Hồ Chí Minh và Hà nội bao gồm 2 Sở Quy hoạch 
– Kiến trúc) T16 

17 Sở Tài Nguyên và Môi trường T17 

18 Sở Thông tin và Truyền thông  T18 

19 Sở Lao động- Thương binh và Xã hội T19 

20 Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch T20 

21 Sở Khoa học và Công nghệ T21 

22 Sở Giáo dục và Đào tạo T22 

23 Sở Y tế T23 
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STT Tên đơn vị Mã số 

24 Ngân hàng Nhà nước (chi nhánh tỉnh/thành phố) T24 

25 Thanh tra tỉnh, thành phố T25 

26 Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố T26 

27 Đài Tiếng nói tỉnh, thành phố T27 

28 Đài truyền hình tỉnh, thành phố T28 

29 Phân viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tỉnh, thành phố T29 

30 Cục Thống kê T30 

31 Cục Thuế T31 

32 Cục Hải quan T32 

33 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực T33 

34 Cục Thi hành án T34 

35 Ban quản lý khu công nghiệp T35 

36 Liên minh các hợp tác xã tỉnh/thành phố T36 

II CƠ QUAN ĐẢNG  

37 Văn Phòng Thành ủy/tỉnh ủy T37 

38 Ban Tổ chức Đảng T38 

39 Ban Dân vận  T39 

40 Ban Tuyên giáo  T40 

41 Ban Kiểm tra Đảng T41 

III TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  

42 Hội Cựu chiến binh tỉnh/thành phố T42 

43 Hội Nông dân Việt Nam tỉnh/thành phố T43 

44 Liên đoàn lao động Việt Nam tỉnh/thành phố T44 

45 Tỉnh đoàn, thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh T45 

46 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh/thành phố T46 

47 Mặt trận Tổ quốc tỉnh/thành phố T47 
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STT Tên đơn vị Mã số 

IV TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI   

48 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật  T48 

49 Liên hiệp các tổ chức hòa bình và hữu nghị T49 

50 Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật  T50 

51 Hội chữ thập đỏ  T51 

52 Hội Sinh viên T52 

  53 Hội người cao tuổi    T53 

54 Hội người mù  T54 

55 Hội Cựu thanh niên xung phong  T55 

56 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi  T56 

57 Hội khuyên học  T57 

58 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin  T58 

59 Hội.... T59 

60 ......... T... 

B CẤP QUẬN/HUYỆN  

I. CƠ QUAN NHÀ NƯỚC   

1 Hội đồng nhân dân H01 

2 Ủy ban nhân dân H02 

3 Tòa án Nhân dân  H03 

4 Viện Kiểm sát Nhân dân  H04 

5 Huyện đội  H05 

6 Công an huyện H06 

7 Phòng Nội Vụ H07 

8 Phòng Tư pháp H08 

09 Phòng Tài chính - Kế hoạch  H09 

10 Phòng Công Thương H10 

11 Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn H11 

12 Phòng Tài Nguyên và Môi trường H12 
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STT Tên đơn vị Mã số 

13 Phòng Văn hóa - Thông tin  H13 

14 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội H14 

15 Phòng Giáo dục và Đào tạo H15 

16 Phòng Y tế H 16 

17 Phòng quản lý đô thị (bao gồm cả thanh tra xây dựng huyện) H 17 

18 Ban quản lý dự án thuộc quận/huyện H 18 

19 Thanh tra huyện H 19 

20 Bảo hiểm Xã hội cấp huyện H 20 

21 Đài phát thanh H 21 

22 Phòng Dân tộc H 22 

23 Chi cục Thống kê H 23 

24 Chi cục Thuế H 24 

25 Chi cục Hải quan H 25 

26 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực H 26 

27 Chi cục Thi hành án H 27 

28 Liên minh hợp tác xã  H 28 

II CƠ QUAN ĐẢNG  

29 
Quận ủy/huyện ủy (thực hiện phiếu chung cho các Ban của Đảng ở 
cấp huyện) H 29 

III TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI  

30 Hội Cựu chiến binh huyện H 30 

31 Hội Nông dân huyện H 31 

32 Liên đoàn lao động huyện H 32 

33 Huyện đoàn, thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh H 33 

34 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện H 34 

35 Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện H 35 
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STT Tên đơn vị Mã số 

IV TỔ CHỨC XÃ HỘI  

36 Hội chữ thập đỏ  H 36 

37 Hội Sinh viên H 37 

38 Hội người cao tuổi  H 38 

39 Hội người mù  H 39 

40 Hội Cựu thanh niên xung phong  H 40 

41 Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi  H 41 

42 Hội khuyến học  H 42 

43 Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin  H 43 

44 Hội..... H 44 

45 .............. H 45 

C CẤP XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN  

1 Đảng ủy xã/phường/thị trấn X01 

2  Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân X02 

3 
Mặt trận tổ quốc (Phiếu thực hiện chung cho Mặt trận Tổ quốc và 
các hội thuộc tổ chức chính trị - xã hội) X03 
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Mẫu số 03.2-BK/TĐTKT-HCĐP

(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách cấp tỉnh, huyện, xã)

Xã/phường:…………..……..……………………………

1 4

I
1
2
II

1
2

III
1
2

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: Ghi số thứ tự của cơ sở. 

Cột 3: Ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản. 
Cột 4: Ghi số điện thoại của đơn vị.
Cột 5: Mô tả hoạt động chính của cơ sở. 
Cột 6: Cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính theo VSIC 2007.
Cột 7: Cơ quan thống kê ghi theo mã các đơn vị HCSN theo quy định của BCĐ.
Cột 8: Ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất.

Cách ghi:

Huyện/quận:…………………………...……...…………………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

7 85

 

Số TT

6

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Mã loại hình 
tổ chức (cơ 
quan TK ghi 
mã theo qui 
định của 

BCĐ)  

Lao động 
thường xuyên 

thời điểm 
31/12/2016 

(người)

Cột 2: Ghi theo biển hiệu.

BẢNG KÊ CƠ SỞ HÀNH CHÍNH CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016

Ngày………tháng………..năm 2017

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

Tên đơn vị

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………………

Số điện thoại 
liên hệ  

của đơn vị

Ngành hoạt động chính 
(theo ngành kinh tế cấp 5 VSIC 2007)

Mô tả ngành hoạt động chính
Mã ngành hoạt 
động chính 

(Cơ quan TK ghi)

Đơn vị cấp xã, phường…

Địa chỉ đơn vị

3

Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

 Đơn vị cấp huyện, quận

2
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Xã/phường:…………..……..……………………………

1 4

A

I

1
2

…
II
1
2
..

III
1
2

…
B
I
1
2

…
II
1
2
..

III
1
2

…

Tên đơn vị

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Mã loại hình 
tổ chức (cơ 
quan TK ghi 
mã theo qui 
định của 

BCĐ)  

Lao động 
thường 

xuyên thời 
điểm 

31/12/2016 
(người)

8 9

Huyện/quận:…………………………...……...…………………………

Số TT

76

Loại hình: 
công lập 
ghi số 1, 

ngoài công 
lập ghi số 

2

5

Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại 

liên hệ  
của đơn vị

Ngành hoạt động chính (theo VSIC 2007)

Mã ngành 
hoạt động 
chính (Cơ 

quan TK ghi)

Mô tả ngành hoạt động 
chính

Mẫu số 03.3-BK/TĐTKT-SNĐP
(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách)

 

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………………

BẢNG KÊ CƠ SỞ SỰ NGHIỆP CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 (trừ cơ sở y tế, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông)

2 3

Đơn vị cấp quận, huyện…

Đơn vị cấp xã, phường…

Sự nghiệp khoa học, công nghệ

 Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

Sự nghiệp môi trường
Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

Đơn vị cấp xã, phường…

Đơn vị cấp quận, huyện…
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C Sự nghiệp kinh tế
I
1
2

…
II
1
2
..
III
1
2

…
D
I
1
2

…
II
1
2
..
III
1
2

…

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở 

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản 
Cột 4: ghi số điện thoại của đơn vị

Cột 8: cơ quan thống kê ghi theo mã các đơn vị HCSN theo quy định của BCĐ
Cột 9: ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31.12.2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất

 Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

 

Sự nghiệp khác

 Đơn vị cấp xã, phường…

 Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

 Đơn vị cấp xã, phường…

Cách ghi:

Cột 2: ghi theo biển hiệu

 Đơn vị cấp quận, huyện..

Cột 7: mã ngành hoạt động chính. 

Cột 5: loại hình của cơ sở: nếu là đơn vị công lập thì ghi số 1, ngoài công lập ghi số 2

 Đơn vị cấp quận, huyện..

Cột 6: mô tả hoạt động chính của cơ sở.

Ngày………tháng………..năm 2017

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)
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Mẫu số 03.4-BK/TĐTKT-YTĐP
(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách)

1 4

I
1
2
…
II
1
2
…
III
1
,,,

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở 

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản 
Cột 4: ghi số điện thoại của đơn vị

Cột 7: cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính.
Cột 8: cơ quan thống kê ghi theo bảng mã quy định của BCĐ
Cột 9: ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại 
liên hệ của 
đơn vị

Loại hình: 
công lập ghi số 
1, ngoài công 
lập ghi số 2

Tỉnh/thành phố:…………………………………………

Huyện/quận:…………………………...……...……………

Số 
TT

Tên đơn vị

BẢNG KÊ CƠ SỞ Y TẾ CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 

Ngành hoạt động chính 
(theo VSIC 2007)

Mã loại hình 
tổ chức 

(cơ quan TK 
ghi theo qui 
định của 

BCĐ)  

Lao động 
thường xuyên 

thời điểm 
31/12/2016 

(người)

Mô tả ngành hoạt động 
chính

Mã ngành 
hoạt động chính 

(Cơ quan 
TK ghi)

Xã/phường:…………..……..………….……………………

8 9
 Đơn vị tuyến tỉnh, thành phố 

2 3 5 6 7

 Đơn vị tuyến quận, huyện, thị 

Cột 5: loại hình của cơ sở: nếu là đơn vị công lập thì ghi số 1, ngoài công lập ghi số 2
Cột 6: mô tả hoạt động chính của cơ sở.

Cột 2: ghi theo biển hiệu

Cách ghi: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

 Đơn vị tuyến xã, phường…

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn
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Mẫu số 03.5-BK/TĐTKT-GDĐP
(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách)

1 4

I
1
2
…
II

1
2
…
III

1
2
…
IV
1
2
…

Xã/phường:…………..……..…………………………………...……………

Huyện/quận:…………………………...……………...………………………

nh/thành phố:……………………………………………………………………

8 9

Ngành hoạt động chính 
(theo VSIC 2007)

Mã loại 
hình tổ 

chức (cơ 
quan TK 
ghi theo 
qui định 

của BCĐ)  

 Trường đại học/học viện..

 Trường cao đẳng 
(kể cả cao đẳng nghề)

 Trường trung học phổ thông

7

Lao động 
thường 

xuyên thời 
điểm 

31/12/2016 
(người)

Mô tả ngành 
hoạt động chính

Mã ngành 
hoạt động 
chính (Cơ 
quan TK 

ghi)

Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại 

liên hệ của đơn 
vị

Loại hình: 
công lập 
ghi số 1, 

ngoài 
công lập 
ghi số 2

Số 
TT

Trường trung cấp 
(kể cả trung cấp nghề)

2

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

BẢNG KÊ CƠ SỞ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 
 

3 5 6
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V
1
2

VI
1
2

…
VII
1
2

…
…

Tổng số cơ sở
Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở 

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản 
Cột 4: ghi số điện thoại của đơn vị

Cột 7: cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính.
Cột 8: cơ quan thống kê ghi theo bảng mã quy định của BCĐ
Cột 9: ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Cột 6: mô tả hoạt động chính của cơ sở.

 Trường trung học cơ sở

 Trường tiểu học

 Trường mầm non

Cách ghi:

Cột 2: ghi theo biển hiệu

Ngày………tháng………..năm 2017
Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

Cột 5: loại hình của cơ sở: nếu là đơn vị công lập thì ghi số 1, ngoài công lập ghi số 2
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Mẫu số 03.6-BK/TĐTKT-VHĐP
(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách)

Xã/phường:…………..……..……………………………

1 4
I
1
2
II
1
2
III
1
2
 

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở 

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản 
Cột 4: ghi số điện thoại của đơn vị

Cột 7: cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính.
Cột 8: cơ quan thống kê ghi theo bảng mã quy định của BCĐ
Cột 9: ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất

Cột 5: loại hình của cơ sở: nếu là đơn vị công lập thì ghi số 1, ngoài công lập ghi số 2
Cột 6: mô tả hoạt động chính của cơ sở.

 Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

Ngày………tháng………..năm 2017

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

Cách ghi: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Cột 2: ghi theo biển hiệu

BẢNG KÊ CƠ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 

 Đơn vị cấp huyện, quận

 Đơn vị cấp xã, phường…

Lao động 
thường xuyên 

thời điểm 
31/12/2016 

(người)

9

Mã loại hình 
tổ chức 

(cơ quan TK 
ghi theo qui 
định của 

BCĐ)  

8

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………

Số 
TT

Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại 

liên hệ 
của đơn vị

Huyện/quận:…………………………...……...…………………………

 

Mô tả ngành 
hoạt động chính

Mã ngành hoạt 
động chính (Cơ 

quan TK ghi)

Ngành hoạt động chính 
(theo VSIC 2007)

Loại hình: 
công lập 
ghi số 1, 

ngoài công 
lập ghi số 

2

5 762 3
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Mẫu số 03.7-BK/TĐTKT-VHĐP
(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách)

Xã/phường:…………..……..……………………………

1 4
I
1
2
II
1
2
III
1
2

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở. 

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản. 
Cột 4: ghi số điện thoại của đơn vị.

Cột 7: cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính.
Cột 8: cơ quan thống kê ghi theo bảng mã quy định của BCĐ.
Cột 9: ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất.

Cột 6: mô tả hoạt động chính của cơ sở.

Ngày………tháng………..năm 2017
Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn

Cách ghi: (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Cột 2: ghi theo biển hiệu.

Cột 5: loại hình của cơ sở: nếu là đơn vị công lập thì ghi số 1, ngoài công lập ghi số 2.

7 8 9
 Đơn vị cấp tỉnh, thành phố 

 Đơn vị cấp huyện, quận

 Đơn vị cấp xã, phường…

Ngành hoạt động chính (theo VSIC 2007) Mã loại hình 
tổ chức 

(cơ quan TK 
ghi theo qui 
định của 

BCĐ)  

Lao động 
thường xuyên 

thời điểm 
31/12/2016 

(người)

Mô tả ngành 
hoạt động chính

Mã ngành hoạt 
động chính 

(Cơ quan TK 
ghi)

2 3 5 6

Số 
TT

Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại 

liên hệ của đơn 
vị

Loại hình: 
công lập 
ghi số 1, 

ngoài công 
lập ghi số 

2

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

BẢNG KÊ CƠ SỞ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 
 

Tỉnh/thành phố:………………………………………………

Huyện/quận:…………………………...……...………………
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Mẫu số 03.8-BK/TĐTKT-HHĐP
(Dùng cho điều tra viên rà soát và lập danh sách)

1 4
I
1
2
3
II Tổ chức xã hội, nghề nghiệp
1
2
3

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: ghi số thứ tự của cơ sở 

Cột 3: ghi rõ số nhà, đường phố /thôn/ xóm/ấp bản 
Cột 4: ghi số điện thoại của đơn vị

Cột 6: cơ quan thống kê ghi mã ngành hoạt động SXKD chính.

Tỉnh/thành phố:………………………..………………………………………………………

Huyện/quận:…………………………...……...……………………………..……………………

Xã/phường:…………..…………………………………………...…..…………………………

Cột 7: ghi số lao động làm việc thường xuyên của đơn vị có mặt tại thời điểm 31/12/2016, không tính lao động hợp đồng thời vụ hoặc theo công việc đột xuất

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

BẢNG KÊ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP CÓ ĐẾN NGÀY 31/12/2016 
 

Số 
TT

Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị
Số điện thoại 

liên hệ 
của đơn vị

Ngành hoạt động chính (theo VSIC 2007)
Lao động 

thường xuyên 
thời điểm 

31/12/2016 
(người)

Mô tả ngành 
hoạt động chính

Mã ngành 
hoạt động chính 

(Cơ quan TK 
ghi)

2 3 5 6 7

Cách ghi:

Cột 2: ghi theo biển hiệu

Cột 5: mô tả hoạt động chính của cơ sở.

Tổ chức xã hội
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1 4
1
2
3

Tổng số cơ sở

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cột 1: Ghi số thứ tự của cơ sở. 

Cột 3: Địa chỉ cơ sở - ghi rõ số nhà, đường phố/thôn/xóm/ấp bản. 
Cột 4: Ghi loại hình tôn giáo - Phật giáo, công giáo, tin lành, cao đài…, tín ngưỡng.
Cột 5: Ghi những thông tin cần lưu ý; ví dụ: cơ sở đang sửa chữa; cơ sở tạm thời đóng cửa để sửa chữa…

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã/phường/thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND xã/phường/thị trấn)

Cách ghi:

Cột 2: Tên cơ sở - Ghi theo biển đề tên cơ sở.

Ghi chú

2 3 5

Xã/phường:…………..……..…………………………………………………………………

Ngày………tháng………..năm 2017

Huyện/quận:…………………………...……...……………………………………………..

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
Mẫu số 04-BK/TĐTKT-TG
(Dùng cho điều tra viên lập danh sách)

BẢNG KÊ DANH SÁCH CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG 

 

Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………………….

Số TT Tên cơ sở Địa chỉ cơ sở
Loại tôn giáo, 

tín ngưỡng
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Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Huyện/quận/thị xã/thành phố:…………………………………..………

Xã/phường:…………………………………..……………...……...………………

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
Biểu số 03X-TH/TĐTKT-DSĐP
(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp xã)

 
Tỉnh/thành phố:…………………………………………………………………

Tổng số cơ sở 
hành chính, 
sự nghiệp

Chia ra

Ghi chú

Cơ sở 
hành 
chính, 
Đảng, 

đoàn thể

Cơ sở sự 
nghiệp

Chia ra

Cơ sở 
hiệp 
hội

Cơ sở y tế
Cơ sở Giáo 

dục, đào 
tạo

Cơ sở 
văn hóa, 
thể thao

Cơ sở 
thông tin 

truyền 
thông

Cơ sở 
sự nghiệp 

khác

A B 1 2 3

Số TT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND huyện/quận/TP thuộc tỉnh)

4 5 6 7 8 9

Tổng số cơ sở

10

Ngày………tháng………..năm 2017

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT xã, phường
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1

2

3

4

…

…

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT huyện/quận/TP thuộc tỉnh

A B 1 9

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND huyện/quận/TP thuộc tỉnh)

Ngày………tháng………..năm 2017

4 5 62 3 10

Chia ra

Cơ sở y tế

Tổng số cơ sở

7 8

Cơ sở 
văn hóa, 
thể thao

Cơ sở 
thông tin 

truyền 
thông

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp huyện)

 

Biểu số 03H-TH/TĐTKT-DSĐP

Cơ sở 
Giáo dục, 
đào tạo

Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………………………...…………………………

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

Cơ sở 
sự nghiệp 

khác

Ghi chú

Cơ sở 
hành 
chính, 
Đảng, 

đoàn thể

Cơ sở 
sự nghiệp

Chia ra

Cơ sở 
hiệp hội

Huyện/quận/thị xã/thành phố:…………………………………..……………...……...…………………………

Số TT Xã, phường, thị trấn
Tổng số cơ sở 
hành chính, 
sự nghiệp
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1

2

3

4

…

…

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN/TP. THUỘC TỈNH

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

A B 1 9 10

Chia ra

Cơ sở 
y tế

Tổng số cơ sở

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của UBND tỉnh/TP trực thuộc TW)

Ngày………tháng………..năm 2017

4 5 62 3 7 8

Cơ sở 
văn hóa, 
thể thao

Cơ sở 
thông tin 

truyền 
thông

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………………………………..……………………

Huyện/quận/thị xã/thành phố:…………………………………..……………...……...…………………………

Số TT Huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh
Tổng số cơ sở 
hành chính, 
sự nghiệp Cơ sở 

Giáo dục, 
đào tạo

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Biểu số 03T-TH/TĐTKT-HCĐP
(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh)

 

Cơ sở 
sự nghiệp 

khác

Ghi chú

Cơ sở 
hành 
chính, 
Đảng, 

đoàn thể

Cơ sở 
sự nghiệp

Chia ra

Cơ sở 
hội, 

hiệp hội
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Huyện/quận/thị xã/thành phố:…………………………………..……………...……...…………………………

1

2

3

4

…

…

Người lập báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo TĐT huyện/quận/thành phố

(Ký, ghi rõ họ tên)

7

Tổng số cơ sở

Ngày………tháng………..năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu UBND huyện, quận, TP)

1 2 3 4 5 6

Số TT Xã, phường, thị trấn
Số lượng cơ sở 

tôn giáo, 
tín ngưỡng

Trong đó

Ghi chúCơ sở 
phật giáo

Cơ sở 
công giáo

Cơ sở 
Cao đài

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Biểu số 04H-TH/TĐTKT-DSTG
(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp huyện)

 

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………………………..……………………………

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN



 

 

466 

 

1

2

3

4

…

…

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ghi chúCơ sở 
phật giáo

Cơ sở 
công giáo

Cơ sở 
Cao đài

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu UBND huyện, quận, TP)

Trưởng ban Chỉ đạo TĐT tỉnh/thành phố

1 2 3 7

Tổng số cơ sở

Ngày………tháng………..năm 2017

4 5 6

Tỉnh/thành phố:……………………………………………………………………………………………..………………………………

Số TT

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Biểu số 04T-TH/TĐTKT-TG
(Dùng cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh)

 

Huyện, quận, TP thuộc tỉnh
Số lượng cơ sở 

tôn giáo, 
tín ngưỡng

Trong đó
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QUY TRÌNH TỔNG HỢP NHANH - HƯỚNG DẪN VÀ MẪU BIỂU 
 
 

I. QUI TRÌNH TỔNG HỢP NHANH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp  
Trung ương 

Cấp tỉnh/ 
thành phố 

Cấp huyện/ 
quận/thị xã 

Cấp xã/ 
phường/ 
thị trấn 

Báo cáo tổng hợp chung của cả nước: 

- Tổng số cơ sở, lao động trong các  
cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp  
có đến 31/12/2016; 

- Số cơ sở và lao động chia theo loại 
hình tổ chức và theo ngành kinh doanh. 

- B/C tổng số cơ sở KT, HC, SN; Tổng 
số lao động của các cơ sở KT, HC, SN: 

- Báo cáo tổng hợp khối doanh nghiệp; 

- Báo cáo tổng hợp khối HC, SN; 

- Báo cáo tổng hợp khối cá thể; 

- Báo cáo tổng hợp khối tôn giáo. 

 - Báo cáo tổng hợp khối doanh nghiệp;  

 - Báo cáo tổng hợp khối HC, SN; 

 - Báo cáo tổng hợp khối cá thể; 

 - Báo cáo tổng hợp khối tôn giáo. 

 Báo cáo tổng hợp khối cá thể 

Nguồn số liệu: 

 - Từ b/c tổng hợp của Bộ QP, CA 

 - Từ báo cáo tổng hợp nhanh  
của tỉnh/TP. 

Nguồn số liệu: 

  - Từ phiếu thuộc phạm vi tỉnh/thành 
phố điều tra 

  - Từ b/c tổng hợp của huyện/quận 
 

Nguồn số liệu: 

- Từ phiếu thuộc phạm vi 
huyện/quận/thị xã điều tra; 

- Từ báo cáo tổng hợp của xã/phường. 

Nguồn số liệu: 

Từ phiếu thuộc phạm vi xã/ 
phường/thị trấn điều tra 
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II. CÁC BIỂU TỔNG HỢP NHANH 

Các biểu tổng hợp nhanh từ phiếu điều tra 

1. Cấp xã/phường/thị trấn (Tổng hợp các phiếu điều tra thuộc phạm vi 
xã/phường/thị trấn điều tra). 

Biểu 01THN/TĐTKT-XP: Số cơ sở và lao động của các cơ sở sản xuất kinh 
doanh cá thể phân theo ngành và tình trạng đăng ký kinh doanh. 

2. Cấp huyện/quận/thị xã (Tổng hợp các phiếu điều tra thuộc phạm vi 
huyện/quận /thị xã điều tra, báo cáo tổng hợp của cấp xã/phường/thị trấn). 

Biểu 02THN/TĐTKT-HQ: Số cơ sở và lao động của các cơ sở SXKD cá thể 
phân theo ngành và tình trạng đăng ký kinh doanh. 

Biểu 03THN/TĐTKT-HQ: Số cơ sở và lao động của các cơ sở SXKD cá thể 
phân theo xã/phường/thị trấn. 

Biểu 04THN/TĐTKT-HQ: Số cơ sở, lao động của các cơ sở hành chính, sự 
nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội phân theo loại cơ sở. 

Biểu 05THN/TĐTKT-HQ: Số cơ sở, lao động của các cơ sở hành chính, sự 
nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội phân theo xã/phường/thị trấn. 

Biểu 06THN/TĐTKT-HQ: Số cơ sở, lao động của các cơ sở tôn giáo, tín 
ngưỡng phân theo xã/phường/thị trấn. 

3. Cấp tỉnh/thành phố (Tổng hợp các phiếu điều tra thuộc phạm vi tỉnh/thành 
phố điều tra, báo cáo tổng hợp của cấp huyện/quận/thị xã). 

Biểu 07THN/TĐTKT-T: Số doanh nghiệp thực tế tồn tại trên địa bàn tỉnh, 
thành phố phân theo tình trạng hoạt động tính đến 31/12/2016. 

Biểu 08THN/TĐTKT-T: Số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố phân 
theo loại hình doanh nghiệp tính đến 31/12/2016. 

Biểu 09THN/TĐTKT-T: Số cơ sở thuộc khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
thành phố phân theo ngành tính đến 31/12/2016. 

Biểu 10THN/TĐTKT-T: Lao động của các cơ sở thuộc khối doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh, thành phố phân theo ngành tính đến 31/12/2016. 

Biểu 11THN/TĐTKT-T: Số cơ sở và lao động của các cơ sở SXKD cá thể phân 
theo ngành và tình trạng đăng ký kinh doanh. 

Biểu 12THN/TĐTKT-T: Số cơ sở và lao động của các cơ sở SXKD cá thể phân 
theo huyện, quận, thành phố. 
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Biểu 13THN/TĐTKT-T: Số cơ sở, lao động của các cơ sở hành chính, sự 
nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội phân theo loại cơ sở. 

Biểu 14THN/TĐTKT-T: Số cơ sở, lao động của các cơ sở hành chính, sự 
nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội phân theo huyện, quận, thành phố. 

Biểu 15THN/TĐTKT-T: Số cơ sở, lao động của các cơ sở tôn giáo phân theo 
huyện, quận, thành phố. 

Biểu 16THN/TĐTKT-T: Số cơ sở, lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, 
sự nghiệp, tôn giáo phân theo loại hình và khu vực kinh tế. 

Biểu 17THN/TĐTKT-T: Số cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, 
sự nghiệp, tôn giáo phân theo huyện, quận, thành phố. 
 

III. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP NHANH 

1. Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã: 

Biểu 01THN/TĐTKT-XP: Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tổng hợp biểu này từ các 

biểu của tổ trưởng phụ trách điều tra viên khối cá thể. Tổ trưởng chịu trách nhiệm tổng 

hợp biểu này thủ công từ phiếu điều tra theo trình tự: 

- Tổng số cơ sở: Bằng tổng số phiếu cá thể thu được cộng với số lượng cơ sở 

theo bảng kê mẫu số 02a-BK/TĐTKT-CT. Ghi số lượng vào cột tương ứng. 

- Phân loại các phiếu theo 4 nhóm ngành: 

+ Từ bảng kê mẫu 02-BK/TĐTKT-CT đã có mã ngành, cập nhật thông tin từ 

phiếu điều tra nếu có thay đổi để phân loại cơ sở thành 3 nhóm ngành: Công nghiệp, 

vận tải kho bãi và thương mại dịch vụ. Riêng ngành xây dựng tổng hợp từ mẫu bảng 

kê 02a-BK/TĐTKT-CT. 

+ Tình trạng đăng ký kinh doanh, số lượng lao động theo từng loại: dựa vào 

phiếu điều tra và bảng kê mẫu 02a-BK/TĐTKT-CT (các cơ sở của mẫu này ghi vào 

loại “không phải đăng ký kinh doanh”). 

- Nộp biểu tổng hợp cho Ban chỉ đạo cấp xã để tổng hợp chung cho toàn xã, 

phường bằng file dạng excel theo mẫu biểu. 

Để có thông tin lập biểu tổng hợp nhanh, điều tra viên và tổ trưởng sử dụng 

Mẫu biểu trung gian sau đây ngay trong quá trình điều tra để cập nhật thông tin từ 

phiếu thu thập hàng ngày:  
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Mẫu biểu trung gian để tổng hợp Biểu 01 THN/TĐTKT-XP 

(Điều tra viên và Tổ trưởng sử dụng để cập nhật thông tin các cơ sở thực hiện 
phiếu điều tra) 
 

STT Tên  
cơ sở 

 Ngành SXKD chính Tình trạng đăng ký  
kinh doanh 

Số lao động

Công 
nghiệp 

Vận 
tải, 
kho 
bãi 

Thương 
mại 

Dịch 
vụ 

 

Đã có 
giấy 

chứng 
nhận 
ĐKKD

Đã 
ĐKKD 
nhưng 
chưa 
được 
cấp 
giấy 

chứng 
nhận 
ĐKKD

Chưa 
có giấy 
chứng 
nhận 
ĐKKD 

Không 
phải 
đăng 
ký 

kinh 
doanh 

Tổng 
số 

Trong 
đó: 
Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Lê Thị A    1 1    3 1 

2 Lê Văn B 1     1   1  

....            

            

            

  Tổng số            

 

Cách ghi: Ghi số 1 vào cột tương ứng với ngành hoặc tình trạng ĐKKD của 
mỗi cơ sở. Ghi số lượng lao động của cơ sở vào cột 8 và 9. 
 

2. Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện 

Tổng hợp các biểu từ Biểu 01THN/TĐT-XP của các Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, 
từ các phiếu điều tra do điều tra viên cấp huyện thực hiện.  

Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp được tổng hợp biểu bằng chương 
trình phần mềm máy tính. 

- Các Biểu 02THN/TĐTKT- HQ và 03THN/TĐTKT-HQ: Tổng hợp từ các báo 
cáo hoặc file do Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã báo cáo. 

- Các Biểu 04THN/TĐTKT-HQ và 05THN/TĐTKT-HQ: Tổng hợp bằng chương 
trình máy tính áp dụng cho khối hành chính, sự nghiệp. 
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- Biểu 06THN/TĐTKT-HQ: Tổng số cơ sở bằng tổng số phiếu 04/TĐTKT-TG 

thu được trên toàn địa bàn huyện, quận. Lập biểu để thống kê số lao động theo chỉ tiêu 

trong phiếu. 

3. Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh 

Tổng hợp các biểu từ báo cáo của ban chỉ đạo cấp huyện, từ các phiếu điều tra 

do điều tra viên cấp tỉnh thực hiện. 

Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp được tổng hợp biểu bằng chương 

trình phần mềm máy tính. 

- Các biểu số: 07THN/TĐTKT-T, 08THN/TĐTKT-T, 09THN/TĐTKT-T, 

10THN/TĐTKT-T tổng hợp bằng chương trình máy tính áp dụng cho khối doanh nghiệp;  

- Biểu số 11THN/TĐTKT-T và biểu số 12THN/TĐTKT-T: Tổng hợp bằng máy 

tính từ các biểu 02THN/TĐTKT-HQ và biểu 03THN/TĐTKT-HQ của ban chỉ đạo 

cấp huyện; 

- Biểu số 13THN/TĐTKT-T và biểu số 14THN/TĐTKT-T tổng hợp bằng 

chương trình máy tính áp dụng cho khối hành chính, sự nghiệp;  

- Biểu số 15THN/TĐTKT-T: Tổng hợp bằng máy tính từ biểu 06THN/TĐTKT-

HQ của cấp huyện; 

- Biểu số 16THN/TĐTKT-T: Tổng hợp bằng máy tính từ các biểu cấp tỉnh đã 

tổng hợp ở trên với các chỉ tiêu liên quan; 

- Biểu số 17THN/TĐTKT-T: Tổng hợp bằng máy tính từ các biểu cấp tỉnh đã 

tổng hợp ở trên với các chỉ tiêu liên quan.   

III. BÁO CÁO 

1. Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã sau khi lập xong biểu tổng hợp “Biểu 

01THN/TĐTKT-XP” gửi báo cáo cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện cùng toàn bộ 

phiếu điều tra đã được sắp xếp theo từng cặp tài liệu để Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện 

tiến hành nghiệm thu; 

2. Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp báo cáo chung từ báo cáo của Ban Chỉ 

đạo TĐT cấp xã và các phiếu do điều tra viên cấp huyện trực tiếp thực hiện sau đó gửi 

Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh cùng toàn bộ phiếu điều tra đã được sắp xếp theo từng cặp 

tài liệu để Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh/thành phố tiến hành nghiệm thu; 
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3. Ban Chỉ đạo TĐT cấp tỉnh tổng hợp báo cáo chung từ báo cáo của Ban Chỉ 
đạo TĐT cấp huyện và các phiếu do điều tra viên cấp tỉnh trực tiếp thực hiện. Báo cáo 
được gửi cho Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương khi tiến hành nghiệm thu cho cấp tỉnh; 

4. Ban Chỉ đạo TĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham khảo qui trình tổng hợp 
nhanh nêu trên để hướng dẫn các cấp thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra của cuộc Tổng 
điều tra. 
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Biểu số 01THN/TĐTKT-XP

Tỉnh/thành phố…………………………………………… Xã/phường/thị trấn……………………………………………

Huyện/quận/thành phố………………………………

Số cơ sở 
thực hiện 

phiếu 
điều tra

Số cơ sở 
không thực 
hiện phiếu 
điều tra

Tổng số
Trong đó: 

Nữ

A B 1 2 3 4 5

Tổng số

I Phân theo ngành

1 Công nghiệp

2 Xây dựng

3 Vận tải, kho bãi

4 Thương mại

5 Dịch vụ

II Phân theo tình trạng đăng ký 
kinh doanh

1 Đã có giấy chứng nhận đăng ký KD x

2
Đã đăng ký KD nhưng chưa được 
cấp giấy

x

3 Chưa có giấy chứng nhận đăng ký KD x

4 Không phải đăng ký kinh doanh

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÃ/PHƯỜNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ CƠ SỞ VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ 
PHÂN THEO NGÀNH VÀ TÌNH TRẠNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH  

(Dùng cho xã/phường/thị trấn)

Tổng số 
cơ sở

 (cơ sở)

Chia ra Số lao động (người)

STT Ngành
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Biểu số 02THN/TĐTKT-HQ

Tỉnh/thành phố…………………………………………… Huyện/quận/thành phố………………………………

Số cơ sở 
thực hiện 
phiếu điều 

tra

Số cơ sở 
không thực 
hiện phiếu 
điều tra

Tổng số
Trong đó: 

Nữ

A B 1 2 3 4 5

Tổng số

I Phân theo ngành

1 Công nghiệp

2 Xây dựng

3 Vận tải, kho bãi

4 Thương mại

5 Dịch vụ

II Phân theo tình trạng đăng ký kinh doanh

1 Đã có giấy chứng nhận đăng ký KD x

2 Đã đăng ký KD nhưng chưa được cấp giấy x

3 Chưa có giấy chứng nhận đăng ký KD x

4 Không phải đăng ký kinh doanh

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ CƠ SỞ VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ PHÂN THEO NGÀNH  

(Dùng cho huyện/quận/thành phố)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

STT Ngành

Chia ra Số lao động (người)

Tổng số 
cơ sở  

(cơ sở)
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Biểu số 03THN/TĐTKT-HQ

Tỉnh/thành phố…………………………………………… Huyện/quận/thành phố………………………………

Công 
nghiệp

Xây 
dựng

Vận tải, 
kho bãi

Thương 
mại

Dịch 
vụ

Đã có 
giấy 

chứng 
nhận 

đăng ký 
KD

Đã đăng ký 
KD nhưng 
chưa được 
cấp giấy

 Chưa có 
giấy 

chứng 
nhận 

đăng ký 
KD

Không 
phải 

đăng ký 
kinh 

doanh

Tổng số
Trong đó: 

Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số

1 Xã/phường…..

2 Xã/phường…..

3

4

…

…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ CƠ SỞ VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ PHÂN THEO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Dùng cho huyện/quận/thành phố)

STT Xã/phường/thị trấn

Số lao động (người)
Phân theo tình trạng 
đăng ký kinh doanh

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ

Tổng số  
cơ sở  

(cơ sở)

Phân theo ngành

   Ngày .... tháng ... năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số 04 THN/TĐTKT-HQ

Tỉnh/thành phố…………………………………………… Huyện/quận/thành phố………………………………

Tổng số Trong đó: Nữ

A B 1 2 3

Tổng số

1 Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp

2 Cơ quan hành pháp

3 Cơ quan tư pháp

4 Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

5 Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội

6 Cơ sở thuộc tổ chức xã hội

7 Cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp

8 Cơ sở sự nghiệp 

  8.1.  Cơ sở y tế

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.2. Cơ sở giáo dục đào tạo

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.3. Cơ sở văn hóa

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.4. Cơ sở thông tin truyền thông

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.5.  Cơ sở sự nghiệp khác

      - Công lập

      - Ngoài công lập

9 Cơ sở thuộc tổ chức phi chính phủ

10 Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan HCSN

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN/QUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, 
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO LOẠI CƠ SỞ

(Dùng cho huyện/quận/thành phố)

STT Loại cơ sở
Số lao động (người)Số cơ sở

 (cơ sở)
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Biểu số 05THN/TĐTKT-HQ

Tỉnh/thành phố…………………………………………… Huyện/quận/thành phố………………………………

Tổng số Trong đó: Nữ

A B 1 2 3

Tổng số

1 Xã/phường…

2 Xã/phường…

3

4

…

…

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN/QUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, 
ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Dùng cho huyện/quận/thành phố)

STT Xã/phường/thị trấn
Số cơ sở
 (cơ sở)

Số lao động (người)
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Biểu số 06 THN/TĐTKT-HQ

Tỉnh/thành phố…………………………………………… Huyện/quận/thành phố………………………………

Tổng số Trong đó: Nữ

A B 1 2 3

Tổng số

1 Xã/phường…..

2 Xã/phường…..

3

4

5

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN/QUẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG 
PHÂN THEO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Dùng cho huyện/quận/thành phố)

STT Xã/phường/thị trấn
Số cơ sở
 (cơ sở)

Số lao động (người)
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Biểu số 07THN/TĐTKT-T

Mã số DN thực tế DN đã đăng DN tạm DN chờ
đang hoạt ký nhưng ngừng giải thể
động chưa đi vào hoạt động

hoạt động
A B 1 2 3 4 5

Tổng số 01

Chia theo loại hình kinh tế

 1. DN nhà nước 02

    - DN nhà nước TW 03

    - DN nhà nước địa phương 04

 2. DN ngoài nhà nước 05

 3. DN có vốn đầu tư TT nước ngoài 06

Chia theo ngành kinh tế (cấp I):

Nông, lâm nghiệp và thủy sản A

Khai khoáng B

 …..

 …..

   Ngày .... tháng ... năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ DOANH NGHIỆP THỰC TẾ TỒN TẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ 
PHÂN THEO TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍNH ĐẾN 31/12/2016

Tổng số doanh 
nghiệp

Chia ra:

Tỉnh, TP: ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
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Biểu số 08THN/TĐTKT-T

Mã số

A B 1=2+5+6 2=3+4 3 4 5 6

Tổng số 01

Chia theo ngành kinh tế (cấp I):

Nông, lâm nghiệp và thủy sản A

Khai khoáng B
 …..
 …..

   Ngày .... tháng ... năm 2017
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng số

Chia ra:

DN nhà nước 
TW

DN nhà 
nước địa 
phương

Tỉnh, TP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, TP PHÂN THEO LOẠI HÌNH TÍNH ĐẾN 31/12/2016

Tổng số 
doanh 
nghiệp

Chia ra:

Doanh nghiệp nhà nước
Doanh 

nghiệp ngoài 
nhà nước

Doanh 
nghiệp có 
vốn đầu tư 
nước ngoài
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Biểu số 09THN/TĐTKT-T

Cơ sở

Trong đó:

Cơ sở trực thuộc 
DN trong nước 

(*)

A B 1 2 3 4

Tổng số 01

Chia theo ngành kinh tế (cấp I):

Nông, lâm nghiệp và thủy sản A

Khai khoáng B
 …..
 …..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tổng số 
cơ sở

Mã số

Ghi chú: (*) là số liệu từ các phiếu chuyên ngành do tỉnh/TP điều tra, trong đó bao gồm cả các cơ sở trực thuộc của 
doanh nghiệp mẹ đóng trên địa bàn tỉnh/TP nhưng cơ sở trực thuộc đóng ở tỉnh/TP khác. Số liệu về cơ sở trực thuộc DN 
đóng trên địa bàn sẽ được Ban chí đạo TW tổng hợp và cung cấp cho các địa phương sau khi hoàn thành xử lý để công bố 
chính thức.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ
   Ngày .... tháng ... năm 2017

Doanh nghiệp 
không có cơ 
sở trực thuộc 

(DN đơn)

Doanh nghiệp 
có cơ sở 

trực thuộc

Chi nhánh, VP 
đại diện của 

DN nước ngoài

SỐ CƠ SỞ THUỘC KHỐI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ 
PHÂN THEO NGÀNH TÍNH ĐẾN 31/12/2016

Chia ra:

Tỉnh, TP: . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Biểu số 10THN/TĐTKT-T

Cơ sở

Trong đó:

Cơ sở trực thuộc 
DN trong nước 

(*)

A B 1 2 3 4

Tổng số 01

Trong đó: nữ

Chia theo ngành kinh tế (cấp I):

Nông, lâm nghiệp và thủy sản A

Khai khoáng B
 …..
 …..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC KHỐI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ
PHÂN THEO NGÀNH TÍNH ĐẾN 31/12/2016

Mã số
Tổng số 
lao động

Chia ra:

Tỉnh, TP: . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

Ghi chú: (*) là số liệu từ các phiếu chuyên ngành do tỉnh/TP điều tra, trong đó bao gồm cả các cơ sở trực thuộc của doanh 
nghiệp mẹ đóng trên địa bàn tỉnh/TP nhưng cơ sở trực thuộc đóng ở tỉnh/TP khác. Số liệu về cơ sở trực thuộc DN đóng trên 
địa bàn sẽ được Ban chí đạo TW tổng hợp và cung cấp cho các địa phương sau khi hoàn thành xử lý để công bố chính thức.

Doanh nghiệp 
không có cơ 
sở trực thuộc 

(DN đơn)

Doanh nghiệp 
có cơ sở 

trực thuộc

Chi nhánh, VP 
đại diện của 

DN nước ngoài

   Ngày .... tháng ... năm 2017
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Biểu số 11THN/TĐTKT-T

Số cơ sở 
thực hiện 

phiếu 
điều tra

Số cơ sở 
không thực 
hiện phiếu 
điều tra

Tổng số
Trong đó: 

Nữ

A B 1 2 3 4 5

Tổng số

I Phân theo ngành

1 Công nghiệp

2 Xây dựng

3 Vận tải, kho bãi

4 Thương mại

5 Dịch vụ

II
Phân theo tình trạng đăng ký 
kinh doanh

1 Đã có giấy chứng nhận đăng ký KD x

2
Đã đăng ký KD nhưng chưa được 
cấp giấy

x

3
Chưa có Giấy chứng nhận đăng 
ký KD

x

4 Không phải đăng ký kinh doanh

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN/QuẬN/THÀNH PHỐ
(Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng ... năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ CƠ SỞ VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ 
PHÂN THEO NGÀNH VÀ TÌNH TRẠNG ĐKKD

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

Chia ra Số lao động (người)

STT Ngành
Tổng số 

cơ sở  
(cơ sở)

Tỉnh/Thành phố……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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Biểu số 12-THN/TĐTKT-T

Công 
nghiệp

Xây 
dựng

Vận tải, 
kho bãi

Thương 
mại

Dịch 
vụ

Đã có 
giấy chứng 
nhận đăng 

ký KD

Đã đăng ký 
KD nhưng 
chưa được 
cấp giấy

  Chưa có 
Giấy 

chứng 
nhận đăng 

ký KD

Không 
phải đăng 
ký kinh 
doanh

Tổng số
Trong đó: 

Nữ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số

1 Huyện/quận/thành phố…..

2 Huyện/quận/thành phố…..

3

…

…

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ
   Ngày .... tháng ... năm 2017

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

SỐ CƠ SỞ VÀ LAO ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ PHÂN THEO HUYỆN, QUẬN, THÀNH PHỐ  

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

STT Huyện/quận/thành phố
Tổng số  

cơ sở  
(cơ sở)

Phân theo ngành
Phân theo tình trạng 
đăng ký kinh doanh

Số lao động 
(người)

Tỉnh/Thành phố………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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Biểu số 13 THN/TĐTKT-T

Tổng số Trong đó: Nữ

A 1 2 3

Tổng số

1 Cơ quan thuộc hệ thống lập pháp

2 Cơ quan hành pháp

3 Cơ quan tư pháp

4 Cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

5 Cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội

6 Cơ sở thuộc tổ chức xã hội

7 Cơ sở thuộc tổ chức xã hội - nghề nghiệp

8 Cơ sở sự nghiệp 

  8.1  Cơ sở y tế

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.2. Cơ sở giáo dục đào tạo

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.3. Cơ sở văn hóa

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.4. Cơ sở thông tin truyền thông

      - Công lập

      - Ngoài công lập

  8.5.  Cơ sở sự nghiệp khác

      - Công lập

      - Ngoài công lập

9 Cơ sở thuộc tổ chức Phi chính phủ
10 Cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan HCSN

    NGƯỜI LẬP BIỂU
    (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tỉnh/Thành phố……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ, 
HIỆP HỘI PHÂN THEO LOẠI CƠ SỞ

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

STT Loại cơ sở
Số cơ sở
 (cơ sở)

Số lao động (người)
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Biểu số 14THN/TĐTKT-T

Tổng số Trong đó: Nữ

A B 1 2 3

Tổng số

1 Huyện/quận/thành phố…..

2 Huyện/quận/thành phố…..

3

4

…

…

 

    NGƯỜI LẬP BIỂU
     (Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, ĐẢNG, 
ĐOÀN THỂ, HIỆP HỘI PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

STT Huyện/quận/thành phố…..
Số cơ sở
 (cơ sở)

Số lao động (người)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tỉnh/Thành phố………………………………………………………………………………………………………...……………...………………………
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Biểu số 15 THN/TĐTKT-T

Tổng số Trong đó: Nữ

A B 1 2 3

Tổng số

1 Huyện/quận/thành phố…..

2 Huyện/quận/thành phố…..

3

4

5

    NGƯỜI LẬP BIỂU
    (Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO 
PHÂN THEO HUYỆN/QUẬN/THÀNH PHỐ

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

STT Huyện/quận/thành phố
Số cơ sở
 (cơ sở)

Số lao động (người)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tỉnh/Thành phố……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
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Biểu số 16 THN/TĐTKT-T

Tổng số Trong đó: Nữ

B 1 2 3

Tổng số

A.  Phân theo loại hình 

I. Đơn vị kinh tế

1.  Doanh nghiệp

1.1  Doanh nghiệp nhà nước 

1.2  Doanh nghiệp ngoài nhà nước

1.3  Doanh nghiệp FDI

2.  Hợp tác xã

3.  Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp  
     và thủy sản

II.  Đơn vị hành chính, sự nghiệp

1. Cơ quan hành chính 

2. Đơn vị sự nghiệp

Trong đó:  +  Y tế

         +  Giáo dục, đào tạo

         +  Văn hóa, thể thao

         +  Thông tin, truyền thông
3. Tổ chức chính trị, đoàn thể, hiệp hội

4. Đơn vị kinh tế thuộc cơ quan HCSN

III.  Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

B.  Phân theo khu vực kinh tế

1.  Nông, lâm nghiệp và thủy sản 
2.  Công nghiệp, xây dựng

3.  Dịch vụ

    NGƯỜI LẬP BIỂU
    (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

Tỉnh/Thành phố……………………………………………………………………………………………………………..…………………………

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, TÔN GIÁO 
PHÂN THEO LOẠI HÌNH VÀ KHU VỰC KINH TẾ

Loại cơ sở
Số lượng
 (cơ sở)

Số lao động (người)

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

   Ngày .... tháng ... năm 2017
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Biểu số 17 THN/TĐTKT-T

Tổng số Trong đó: Nữ

A B 1 2 3

Tổng số

1 Huyện/quận/thành phố…..

2 Huyện/quận/thành phố…..

3

4

    NGƯỜI LẬP BIỂU
    (Ký, ghi rõ họ tên)

SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, 
SỰ NGHIỆP, TÔN GIÁO  PHÂN THEO HUYỆN, QUẬN, THÀNH PHỐ

(Dùng cho tỉnh/thành phố)

STT Huyện/quận/thành phố
Số cơ sở
 (cơ sở)

Số lao động (người)

Tỉnh/Thành phố………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

   Ngày .... tháng ... năm 2017
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỈNH/THÀNH PHỐ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (*) số liệu cơ sở trực thuộc DN trong nước lấy từ phiếu do tỉnh/TP điều tra, bao gồm cả các cơ sở trực 
thuộc của doanh nghiệp mẹ đóng trên địa bàn tỉnh/TP, cơ sở trực thuộc đóng ở tỉnh/TP khác. Số liệu về cơ sở 
trực thuộc DN đóng trên địa bàn sẽ được Ban chỉ đạo TW tổng hợp và cung cấp cho các địa phương sau khi 
hoàn thành xử lý để công bố chính thức.
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QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI GIÁM SÁT VIÊN, TỔ TRƯỞNG  

VÀ ĐIỀU TRA VIÊN 
 

A. GIÁM SÁT VIÊN 

Sự chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung 
ương với Ban Chỉ đạo (BCĐ) và Tổ thường trực các cấp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
là yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017. 
Vì vậy, BCĐ Trung ương, cấp tỉnh sẽ cử các giám sát viên đến một số địa bàn điều tra 
của các tỉnh, huyện để kiểm tra, phối hợp và chỉ đạo quá trình lập danh sách và điều tra 
thu thập thông tin, đồng thời cử một số giám sát viên trung ương để phối hợp với Bộ 
Quốc phòng và Bộ Công an theo dõi chỉ đạo cuộc điều tra này tại hai Bộ. 

I. Tiêu chuẩn giám sát viên 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 

- Nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung phương án điều tra, các loại phiếu 
điều tra; 

- Có khả năng truyền đạt, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; 

- Đối với giám sát viên cấp tỉnh: Cần nắm vững địa hình, địa bàn của 
tỉnh/thành phố. 

II. Nhiệm vụ cụ thể của giám sát viên 

1. Giám sát viên trung ương 

- Tham dự đầy đủ hội nghị tập huấn về lập danh sách và nghiệp vụ Tổng điều 
tra do BCĐ Trung ương tổ chức; nghiên cứu kỹ tài liệu để nắm vững nghiệp vụ và kế 
hoạch Tổng điều tra được qui định trong phương án điều tra và các tài liệu liên 
quan khác; 

- Nắm tình hình, tiến độ triển khai kế hoạch Tổng điều tra ở những tỉnh/thành 
phố được phân công; 

- Tham gia ý kiến với BCĐ của tỉnh/thành phố được phân công phụ trách 
(thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban của BCĐ, Tổ thường trực tỉnh) về 
những vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong Tổng điều tra đã được Ban chỉ đạo TW thống 
nhất cách xử lý; 
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- Trong trường hợp cần thiết có thể giúp các BCĐ tỉnh/thành phố về qui trình, 
tiến độ điều tra và báo cáo tình hình với BCĐ Trung ương; đồng thời đóng góp ý kiến 
với BCĐ tỉnh/thành phố khắc phục những vấn đề tồn tại; 

- Cùng BCĐ tỉnh/thành phố đi kiểm tra, chỉ đạo một số địa bàn để nắm vững 
tình hình thực tế và rút kinh nghiệm; 

- Tham gia nghiệm thu phiếu điều tra ở một số đơn vị cấp huyện/quận, cấp 
tỉnh/thành phố; 

- Làm báo cáo tổng kết tình hình điều tra ở những tỉnh/thành phố được phân 
công phụ trách và gửi về BCĐ Trung ương. 

BCĐ các tỉnh/thành phố có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để các giám 
sát viên trung ương hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Giám sát viên cấp tỉnh 

- Tham dự đầy đủ hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lập danh sách và điều tra thu 
thập thông tin trong phiếu điều tra do BCĐ tỉnh/thành phố tổ chức; 

- Nắm tình hình, tiến độ triển khai kế hoạch tổng điều tra ở những huyện/quận 
được phân công; 

- Tham gia ý kiến với BCĐ của huyện/quận được phân công phụ trách (thông 
qua việc tham dự các cuộc họp giao ban của BCĐ, Tổ thường trực huyện) về những 
vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong Tổng điều tra tại địa bàn phụ trách; 

- Trong trường hợp cần thiết có thể giúp các BCĐ huyện/quận về nghiệp vụ 
trong các lớp tập huấn; 

- Giám sát các công việc của BCĐ huyện/quận về thực hiện các qui trình, theo 
dõi tiến độ điều tra và báo cáo tình hình với BCĐ tỉnh/thành phố; đồng thời đóng góp 
ý kiến với BCĐ huyện/quận khắc phục những vấn đề tồn tại; 

- Cùng BCĐ huyện/quận đi kiểm tra, chỉ đạo một số địa bàn để nắm vững tình 
hình thực tế và rút kinh nghiệm; 

- Tham gia nghiệm thu phiếu điều tra ở một số đơn vị cấp xã, huyện/quận; 

- Làm báo cáo tổng kết tình hình điều tra ở những tỉnh/thành phố được phân 
công phụ trách và gửi về BCĐ tỉnh/thành phố. 

BCĐ các huyện/quận có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để các giám sát 
viên tỉnh/thành phố hoàn thành nhiệm vụ. 
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B. TỔ TRƯỞNG 

- Tổ trưởng là người chỉ đạo trực tiếp công việc và giám sát việc thực hiện 
nhiệm vụ của các điều tra viên trong quá trình triển khai một cuộc điều tra. Vì vậy, 
trước hết tổ trưởng phải là những người có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian, nắm 
vững yêu cầu, nội dung của cuộc điều tra, có kinh nghiệm trong công tác điều tra, có 
khả năng hướng dẫn truyền đạt, có tinh thần trách nhiệm cao để thi hành công vụ. 

- Số lượng tổ trưởng: Chỉ tuyển dụng tổ trưởng đối với phiếu điều tra của khối 
cá thể. Qui định mức bình quân cho từng vùng như sau: 

+ Đối với các địa bàn thuộc vùng núi cao, hải đảo: 1 tổ trưởng phụ trách 5 điều 
tra viên; 

+ Đối với các địa bàn thuộc vùng núi thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng 
sông Cửu Long nơi phương tiện giao thông đi lại chủ yếu bằng ghe, xuồng: 1 tổ trưởng 
phụ trách 6 điều tra viên; 

+ Đối với các vùng còn lại: 1 tổ trưởng phụ trách 7 điều tra viên.  

Lưu ý: Trường hợp các xã có ít hơn 5 điều tra viên, quy định có 1 tổ trưởng. 

1. Nhiệm vụ của tổ trưởng 

- Chịu trách nhiệm điều hành và quản lý đội điều tra viên điều tra cơ sở SXKD 
cá thể tại địa bàn, liên hệ trực tiếp với địa phương, phối hợp với trưởng thôn (ấp, bản...), tổ 
trưởng (tổ dân phố/khu, cụm dân cư...) trong khâu lập danh sách và thu thập thông tin, 
tuyên truyền giải thích mục đích, ý nghĩa, kế hoạch tiến hành cuộc Tổng điều tra; 

- Tổng hợp danh sách đơn vị điều tra trên địa bàn, phân chia địa bàn điều tra, 
giao phiếu điều tra cho từng điều tra viên, xây dựng kế hoạch điều tra, hướng dẫn, 
kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc, giám sát công việc của điều tra viên hàng ngày, 
hoàn thiện phiếu điều tra, cập nhật tình hình gửi Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã theo định kỳ 
qui định; 

- Tổng hợp nhanh kết quả điều tra trên địa bàn phụ trách, báo cáo và bàn giao 
phiếu điều tra cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã theo quy định. 

2. Công việc cụ thể của tổ trưởng 

2.1. Công việc trong thời gian chuẩn bị điều tra: 

2.1.1. Nghiên cứu các tài liệu và dự tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra: 

 Tài liệu dành cho tổ trưởng gồm: 

- Sổ tay tổ trưởng và điều tra viên; 
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- Các bảng danh mục sử dụng trong Tổng điều tra (để đánh mã): danh mục dân 
tộc, danh mục nước, danh mục các bộ ngành,...; 

- Mẫu biểu tổng hợp nhanh. 

 Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do BCĐ Tổng điều tra tổ chức 
để nắm vững phương án, kế hoạch tổng điều tra, quán triệt nội dung công việc của 
mình như tiếp nhận điều tra viên, giao nhận phiếu điều tra, nắm vững phương pháp 
kiểm tra, nghiệm thu phiếu điều tra, cách đánh những loại mã qui định cho tổ trưởng, 
cách lập bảng kê, lập biểu mẫu trung gian phục vụ cho tổng hợp nhanh... 

 Tổ trưởng cần nghiên cứu kỹ các tài liệu trên để nắm vững các khái niệm, 
định nghĩa, qui định, nội dung các chỉ tiêu, tiêu thức trong từng phiếu điều tra; cách 
xác định những đơn vị điều tra đặc biệt trong thực tế có thể gặp phải, các bảng danh 
mục... để hướng dẫn, kiểm tra điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin trong 
phiếu và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra và 
thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và của điều tra viên. 

2.1.2. Tiếp nhận điều tra viên: Theo hướng dẫn của BCĐ Trung ương, mỗi tổ 
trưởng sẽ phụ trách số lượng điều tra viên theo qui định tùy thuộc vào địa bàn điều tra. 
Sau khi được phân công, các tổ trưởng cần họp mặt với số điều tra viên do mình phụ 
trách, làm quen, trao đổi địa chỉ để liên hệ trong thời gian tiến hành điều tra. 

2.1.3. Nhận địa bàn được phân công: Địa bàn của tổ trưởng là địa bàn của các 
điều tra viên do tổ trưởng phụ trách. Vì thế, khi nhận điều tra viên, tổ trưởng cần xác 
định ngay địa bàn do mình phụ trách, xác định địa giới khu vực hành chính của địa 
bàn, đặc biệt chú ý vùng giáp ranh giữa các địa bàn để tránh tính trùng hoặc bỏ sót. 

2.1.4. Nhận, phát phiếu điều tra và các vật dụng phục vụ công tác điều tra (cặp 
đựng tài liệu, bút bi, sổ tay điều tra viên,...) từ BCĐ huyện/quận và phân phối cho điều 
tra viên đủ số lượng, đúng chủng loại và kịp thời. 

2.1.5. Nhận mẫu biểu tổng hợp nhanh kết quả điều tra. 

2.1.6. Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn được phân công để 
làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng điều tra hợp tác, giúp đỡ tổ 
trưởng và các điều tra viên trong thời gian thu thập thông tin phiếu điều tra. 

2.2. Công việc trong thời gian điều tra: 

Tổ trưởng là người được BCĐ các cấp ủy nhiệm giám sát điều tra viên tiến 
hành công việc tại địa bàn điều tra. Địa điểm thường trực hoặc liên lạc của tổ trưởng là 
Chi cục Thống kê huyện/quận, trụ sở xã/phường. 
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Trong thời gian triển khai thu thập số liệu tại địa bàn, nhiệm vụ cụ thể của  
tổ trưởng là: 

- Bám sát địa bàn, đặc biệt trong những ngày đầu tiến hành điều tra thu thập 
thông tin tổ trưởng phải cùng điều tra viên đi một vài địa bàn, một số đơn vị được điều 
tra để nắm tình hình thực tế, quan sát cách thức tiếp cận đối tượng điều tra, phương 
pháp phỏng vấn thu thập thông tin và cách ghi phiếu của điều tra viên; 

- Tiến hành họp tổ điều tra viên để rút kinh nghiệm, nghe phản ánh của điều tra 
viên, giải đáp, xử lý những vướng mắc phát sinh của điều tra viên; 

- Nhắc nhở điều tra viên thực hiện đúng các qui định; thực hiện điều tra đúng 
tiến độ. Kịp thời báo cáo BCĐ cấp tỉnh/thành phố những vướng mắc về nghiệp vụ và 
các vấn đề khác phát sinh trong thực tế nếu không tự giải quyết được theo các văn bản, 
tài liệu đã hướng dẫn; 

- Nhận các phiếu của điều tra viên giao nộp (5 ngày/lần); sắp xếp các loại phiếu 
điều tra theo qui định; 

- Kiểm tra những phiếu điều tra viên vừa giao nộp, nếu phát hiện sai sót phải 
hỏi điều tra viên và đề nghị chỉnh sửa ngay. 

2.3. Công việc khi kết thúc thời gian thu thập phiếu: 

- Kiểm tra phiếu điều tra đã hoàn thành của các điều tra viên do mình phụ trách, 
làm đầy đủ thủ tục giao nhận phiếu; 

- Kiểm tra toàn bộ phiếu điều tra, đánh các loại mã qui định cho tổ trưởng trong 
phiếu điều tra. Cụ thể là: 

+ Mã đơn vị hành chính (địa chỉ); 

+ Mã dân tộc và quốc tịch; 

+ Mã nước/vùng lãnh thổ. 

Các mã trên được đánh theo mã chữ số trong các bảng danh mục áp dụng cho 
Tổng điều tra.  

- Tổng hợp nhanh kết quả điều tra: Tổ trưởng cần nghiên cứu nắm vững cách 
tổng hợp nhanh. Tổ trưởng phụ trách điều tra viên điều tra đối tượng nào thì tổng hợp 
nhanh loại phiếu tương ứng của đối tượng đó. 

- Đóng gói và giao nộp phiếu, kết quả tổng hợp nhanh cho BCĐ xã/phường 
theo các mẫu biểu qui định. 



 

495 

Khi BCĐ tỉnh/thành phố nghiệm thu phiếu, nếu còn sai sót, tổ trưởng phải chịu 

trách nhiệm cùng với điều tra viên do mình phụ trách kiểm tra, xác minh và chỉnh sửa. 

C. ĐIỀU TRA VIÊN 

Là những người có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian, đủ trình độ để tiếp thu, 

nắm vững và thực hiện tốt các hướng dẫn về quy trình và phiếu điều tra, có kinh 

nghiệm và hiểu biết địa bàn, có nhiệt tình và trách nhiệm đối với công việc được 

phân công. 

Cần tuyển chọn điều tra viên cho hai loại công việc: Lập danh sách đơn vị điều 

tra và thu thập thông tin trên phiếu điều tra. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn điều tra, BCĐ Tổng điều tra địa phương 

cần xác định định mức địa bàn điều tra hoặc số lượng đơn vị điều tra phù hợp cho mỗi 

điều tra viên. 

1. Nhiệm vụ của điều tra viên 

- Nhận phiếu điều tra và danh sách đơn vị điều tra trên địa bàn, liên hệ hoặc 

trực tiếp đến các đơn vị điều tra được phân công để thu thập thông tin trong phiếu điều 

tra theo đúng hướng dẫn; tổng hợp danh sách đơn vị điều tra trên địa bàn được phân 

công, kiểm tra và hoàn thiện phiếu điều tra, giao nộp phiếu điều tra hoàn chỉnh cho tổ 

trưởng hoặc người có thẩm quyền; 

- Trước khi đến cơ sở, điều tra viên phải nắm chắc danh sách cơ sở được phân 

công điều tra (cơ sở nào ghi phiếu chung, cơ sở nào ghi phiếu điều tra mẫu), cùng tổ 

trưởng kiểm tra lại các thông tin sẵn có của từng cơ sở. Khi thu thập thông tin, điều tra 

viên cần gợi ý để đơn vị điều tra cung cấp, giải thích thông tin nếu thấy chưa rõ. Chỉ 

ghi vào phiếu những thông tin trung thực, đã được kiểm tra, không tự ý ghi vào phiếu 

những thông tin giả tạo, sai sự thật. 

2. Công việc của điều tra viên 

Công việc của điều tra viên được chia thành 3 giai đoạn: 

- Chuẩn bị điều tra; 

- Đi điều tra tại địa bàn; 

- Kiểm tra phiếu đã thu thập thông tin, sắp xếp và giao nộp phiếu điều tra cho 
tổ trưởng. 
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2.1. Công việc trong thời gian chuẩn bị lập danh sách và điều tra thu thập 
thông tin: 

Trong thời gian chuẩn bị điều tra, các điều tra viên phải làm những công việc 
sau đây: 

a) Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do BCĐ Tổng điều tra cấp địa 
phương tổ chức cho điều tra viên. Nội dung tập huấn bao gồm: 

- Tóm tắt phương án điều tra; 

- Nhiệm vụ điều tra viên; 

- Những điều cần chú ý khi đi điều tra; 

- Các thủ tục giao nhận phiếu điều tra; 

- Liên hệ với tổ trưởng phụ trách; 

- Các khái niệm, định nghĩa đơn vị điều tra, đối tượng điều tra, một số trường 
hợp đơn vị điều tra đặc biệt; 

- Giải thích nội dung và cách ghi phiếu điều tra; 

- Các qui trình lập danh sách, thu thập thông tin, nghiệm thu. 

b) Nghiên cứu sổ tay điều tra viên: Những vấn đề nêu trên là nội dung chính 
của Sổ tay điều tra viên. Vì vậy, sau khi tập huấn, trước khi đi điều tra, điều tra viên 
cần dành thời gian nghiên cứu kỹ lại cuốn tài liệu hướng dẫn này. 

c) Tiếp xúc với tổ trưởng phụ trách địa bàn để trao đổi địa chỉ, thời gian điều 
tra và giao nhận tài liệu. 

d) Nhận danh sách đơn vị điều tra và địa bàn được phân công; nghiên cứu địa 
bàn để xác định vị trí và sắp xếp kế hoạch điều tra phù hợp. 

e) Nhận phiếu điều tra và các vật dụng cho điều tra viên (phiếu điều tra, giải 
thích phiếu điều tra; sổ liệt kê danh sách đơn vị điều tra; sổ tay điều tra viên; sổ ghi 
chép; bút bi;...). 

2.2. Công việc trong thời gian lập danh sách: 

a) Nghiên cứu kỹ qui trình lập danh sách do BCĐ Trung ương soạn thảo; 

b) Nhận địa bàn phân công lập danh sách; 

c) Nhận sổ liệt kê lập danh sách; mẫu phiếu tổng hợp danh sách đơn vị điều tra 
theo từng loại đơn vị điều tra và mẫu biểu trung gian; 
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d) Đi địa bàn để liệt kê danh sách đơn vị điều tra theo đúng hướng dẫn trong 
“Qui trình lập danh sách”; 

e) Sau khi liệt kê các đơn vị điều tra trong sổ, hàng ngày điều tra viên ghi lại 
vào danh sách theo mẫu qui định cho từng loại đơn vị điều tra; 

f) Nộp lại sổ liệt kê danh sách và các mẫu danh sách của từng loại đơn vị điều 
tra cho tổ trưởng phụ trách. 

2.3. Công việc trong thời gian điều tra thu thập thông tin: 

a) Căn cứ vào danh sách đơn vị điều tra và địa bàn điều tra, lịch đã sắp xếp, 
điều tra viên đi địa bàn để tiến hành điều tra. 

Chú ý: Khi đi điều tra, điều tra viên cần đảm bảo những yêu cầu chung 
sau đây: 

- Khi đến đơn vị điều tra cần giới thiệu chức danh, nhiệm vụ của mình; mục 
đích, yêu cầu của cuộc điều tra; trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ sở và yêu cầu 
đơn vị điều tra hợp tác (nói ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng điều tra); 

- Thực hiện đúng nội dung, phương pháp điều tra theo qui định; 

- Khi điều tra xong một đơn vị cần đánh dấu vào danh sách điều tra; 

- Nếu có điều gì đặc biệt cần ghi chép vào sổ để hỏi hoặc báo cáo tổ trưởng 
(ví dụ: Không tìm thấy đơn vị điều tra theo địa chỉ trong danh sách, đơn vị đã chuyển 
đi nơi khác, nội dung nghiệp vụ chưa rõ,...). 

b) Sắp xếp, bảo quản, lưu giữ cẩn thận phiếu điều tra đã thu thập thông tin. 

c) Tuyệt đối không được cung cấp bất cứ thông tin nào trong phiếu điều tra với 
các đối tượng không có liên quan. 

d) Cần kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, logic giữa các chỉ tiêu trong mỗi phiếu 
điều tra để phát hiện sai sót và kịp thời chỉnh sửa. 

e) Nếu phát sinh vấn đề cần liên hệ ngay với tổ trưởng để giải quyết. 

f) Sau một tuần điều tra, sắp xếp lại phiếu đã thu thập thông tin và giao nộp cho 
tổ trưởng. Khi điều tra xong toàn bộ số đơn vị điều tra theo danh sách được phân công, 
điều tra viên giao nộp toàn bộ phiếu đã kiểm tra, hoàn thiện cho tổ trưởng. 
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QUY ĐỊNH SẮP XẾP VÀ ĐÁNH MÃ PHIẾU ĐIỀU TRA 
 

Các phiếu điều tra sau khi đã được nghiệm thu từ điều tra viên ở từng cấp, sẽ 
được phân loại theo từng loại phiếu và được sắp xếp vào từng cặp tài liệu riêng theo 
qui định. Thông qua đó có thể tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu theo mẫu biểu qui định 
của Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương 

1. Đối với phiếu điều tra khối doanh nghiệp: toàn bộ phiếu điều tra sẽ được 
gửi về Ban chỉ đạo TĐT cấp tỉnh để phân theo từng cặp tài liệu tương ứng với từng 
đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện điều tra phiếu (huyện, quận...). Số lượng cặp tối đa 
cho 1 tỉnh/thành phố là 99 cặp. Mỗi cặp tài liệu dán ETIKET với nội dung: 

Toàn bộ các phiếu của DN có ký hiệu 1A và 1D được xếp cùng nhau. Phiếu 1C 
đươc xếp riêng cặp. Etiket gồm có các thông tin sau: 

PHIẾU ĐIỀU TRA............................................................................. 

- TỈNH   :                        Mã số                               

- Cặp số : ....................../Tổng số...............cặp  

- Số phiếu từ .........................đến........................ 

- Người kiểm tra……................................................………… 

- Người nhập tin....................................................................... 

2. Đối với phiếu điều tra khối cá thể 

Phiếu điều tra sẽ được Ban chỉ đạo xã/phường/thị trấn hoặc Ban chỉ đạo 
huyện/quận/thị xã sắp xếp, phân cặp tài liệu. Phiếu thu được sẽ được phân theo 5 loại 
phiếu (Phiếu 2, 2A, 2B, 2C, 2D) cho từng cặp tài liệu. Số lượng cặp tối đa cho 1 
xã/phường/thị trấn là 99 cặp. Mỗi cặp tài liệu dán ETIKET với nội dung: 

PHIẾU ĐIỀU TRA............................................................................. 

- TỈNH    :                             Mã số                         

- Huyện/quận            Mã số 

- Xã/Phường:      Mã số 

- Cặp số : ................./Tổng số...................cặp  

- Số phiếu từ .........................đến........................ 

- Người kiểm tra……................................................………… 

- Người nhập tin....................................................................... 

Mã số của cơ sở qui định như sau: ghi mã từ 01 đến hết cho từng cặp tài liệu   
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3. Đối với phiếu điều tra khối hành chính, sự nghiệp, tôn giáo 

Phiếu điều tra sẽ được Ban chỉ đạo huyện/quận/thị xã sắp xếp, phân cặp tài liệu 
cho từng loại phiếu. Riêng các phiếu điều tra cơ sở SXKD trực thuộc đơn vị HCSN 
được xếp cùng với phiếu 3S của đơn vị mẹ. Số lượng cặp tối đa cho 1 
huyện/quận/thành phố là 99 cặp. Mỗi cặp tài liệu dán ETIKET với nội dung: 
 

PHIẾU ĐIỀU TRA............................................................................. 

- TỈNH   :                              Mã số                     

- Huyện:                   Mã số 

- Cặp số : ....................../Tổng số...............cặp  

- Số phiếu từ .........................đến........................ 

- Người kiểm tra……................................................………… 

- Người nhập tin....................................................................... 
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