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THƯ CÔNG TÁC SỐ 2 (khẩn) 
Về việc bổ sung doanh nghiệp điều tra phiếu số 3  

trong điều tra doanh nghiệp 2020  
 

Kính gửi:  

- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Các phòng Cơ quan Cục tham gia điều tra DN 2020. 

 

Thực hiện Công văn số 475/TCTK- TKCN của Tổng cục Thống  kê về điều 

tra bổ sung đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp (phiếu số 3) và một số công việc khác trong thực hiện 

điều tra doanh nghiệp năm 2020. 

Tổ Thường trực điều tra doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn các Chi cục thống kê 

huyện, thị xã, thành phố; các phòng Cơ quan Cục có tham gia điều tra doanh 

nghiệp như sau: 

1. Điều tra bổ sung phiếu số 3 

Đây là công việc phát sinh đột xuất, thực hiện trong thời gian ngắn từ 10/4 

đến 20/4/2020 theo yêu cầu của TCTK, phiếu số 3 sẽ được cài đặt vào chương 

trình điều tra trực tuyến doanh nghiệp năm 2020. Đây là cuộc điều tra toàn bộ các 

doanh nghiệp trên địa bàn, song do thời gian điều tra ngắn và đang trong lúc dịch 

covid diễn biến phức tạp, các đơn vị tập trung vào chỉ đạo các phần việc, cụ thể: 

  - Chỉ đạo các ĐTV thông tin gấp đến doanh nghiệp thực hiện điều tra phiếu 

1A, hướng dẫn vào trang điều tra doanh nghiệp kê khai các loại phiếu điều tra, ưu 

tiên thực hiện phiếu số 3 xong trước ngày 20/4/2020, các phiếu còn lại chưa hoàn 

thành sẽ được thực hiện sau ngày 20/4. 

- Các doanh nghiệp đã hoàn thành xong phiếu điều tra trước ngày 10/4, đề 

nghị các ĐTV thông báo nhanh lại các doanh nghiệp cung cấp bổ sung phiếu số 3 

xong trước ngày 20/4/2020. 

- Các doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B khuyến khích kê khai thông tin trên 

trang điều tra doanh nghiệp (bảng hỏi web-form) và điều tra bổ sung phiếu số 3 

như các doanh nghiệp điều ra phiếu 1A, thời gian xong trước 20/4. Các đơn vị chỉ 

đạo ĐTV khuyến khích doanh nghiệp trong danh sách phiếu 1B, thực hiện phiếu số 

3 càng nhiều càng tốt. 
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2. Một số hướng dẫn trong điều ra doanh nghiệp 2020 

- Tài khoản của ĐTV: ngoài những chức năng xem danh sách điều tra được 

phân công, nhập tin doanh nghiệp, kiểm tra logic, nắm tiến độ,… còn có chức năng 

khôi phục lại mật khẩu cho các doanh nghiệp (nếu các doanh nghiệp quên mật 

khẩu yêu cầu cung cấp lại: vào Hệ thống/3.cập nhật thông tin NCC thông tin của 

DN/bấm xem kết quả/tìm đến DN tại cột 1 tích vào biểu tượng bút chì/xuất hiện 

giao diện/tích vào khôi phục lại mật khẩu/mật khẩu sẽ được mặc định lại là mã số 

thuế của DN). 

- Tài khoản Quản trị dữ liệu cấp huyện: Đã được quản trị cấp tỉnh lập cho 

mỗi huyện một tài khoản theo danh sách đã gửi. Các huyện có quyền cấp lại mật 

khẩu cho ĐTV, vào hệ thống/tích vào 2. Cập nhật danh sách người dùng/vào nhóm 

tài khoản - chọn ĐTV/tìm đến ĐTV cần cấp lại mật khẩu/tại cột 1 tích biểu tượng 

bút chì/xuất hiện giao diện tích vào khôi phục mật khẩu/mật khẩu mặc định lại là 

123456. Phân công lại điều tra viên phụ trách điều tra: vào hệ thống/tích vào 3. 

Phân công phụ trách DN cho ĐTV/chọn ĐTV tích vào điều tra viên cần chọn/bấm 

xem kết quả/tìm đến cột phụ trách phiếu 1A/1B/tích bỏ các DN để phân công 

lại/xong bấm lưu/vào ĐTV tìm đến ĐTV cần phân công thêm/bấm xem kết 

quả/tìm đến dn chưa được phân công tích vào/xong bấm lưu. 

Ngoài ra quyền của quản trị cấp huyện còn có chức năng bổ sung doanh 

nghiệp còn thiếu do rà soát sót, chuyển từ phiếu B sang phiếu A hoặc ngược lại, 

song với nhiều bước làm phức tạp và cập nhật sẽ xuất hiện nhiều lỗi như mặc định 

không đúng fon chữ, sai mã ngành, mã đơn vị hành chính,… do vậy khi có phát 

sinh đề nghị các đơn vị thống kê lại DN cần bổ sung điều tra, chuyển đổi phiếu gửi 

về phòng CNXD để quản trị dữ liệu cấp tỉnh xử lý. 

Hiện nay một số doanh nghiệp sau khi được tuyên truyền điều tra trên trang 

trực tuyến, DN đã vào trang kê khai nhưng không vào trang được với lý do chưa 

được cài trong danh sách điều tra, những doanh nghiệp này nếu trực tiếp liên hệ 

với các đơn vị, đề nghị các đơn vị ghi lại mã số thuế của DN (chỉ cần MST) sau đó 

chuyển lại cho phòng CNXD để cập nhật bổ sung (vì hiện tại khi rà soát đang còn 

sót doanh nghiệp). 

Rất mong các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định của TW. 

Kính thư: Ngô Ngọc Thế - Tổ phó Tổ TT ĐTDN tỉnh - Trưởng phòng CNXD. 

 


