
      TỔNG CỤC THỐNG KÊ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ THANH HOÁ            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
           Số: 60/CTK - CNXD                        Thanh Hoá, ngày 18 tháng 02 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH  

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 
 

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

theo Quyết định số 1193/QĐ - TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê, 

Cục Thống kê Thanh Hoá xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án điều 

tra như sau: 

 I . ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ, PHẠM VI ĐIỀU TRA 

1. Đối tượng và đơn vị điều tra:  

- Các doanh nghiệp 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 (gọi chung là 

hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành 

lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật 

Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện 

đang hoạt động; 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp. 

2. Phạm vi điều tra:  

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp thuộc 

đối tượng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh, hoạt động trong tất cả các ngành quy 

định trong hệ thống ngành kinh tế quốc dân VSIC 2018 (trừ ngành O và ngành T). 

Cụ thể như sau: 

2.1. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã/cơ sở đã thu được phiếu trong cuộc 

điều tra doanh nghiệp năm 2019 có tại Cục Thống  kê là 11.913 doanh nghiệp/ HTX 

(trong đó: 2.302 DN thực hiện phiếu 1A và 9.611 DN thực hiện phiếu 1B); 

2.2. Danh sách danh nghiệp thành lập mới năm 2019 do Cục Quản lý đăng ký 

kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp là 3.238 doanh nghiệp/HTX; 

2.3. Danh sách doanh nghiệp thuộc đối tượng và phạm vi điều tra có 

được từ các nguồn thông tin khác như đối chiếu, rà soát với Cơ quan Thuế địa 

phương, doanh nghiệp điều tra năm 2019 không tìm thấy,… 

Ngoài ra thực hiện điều tra chọn mẫu 147 doanh nghiệp thu thập thông 

tin về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. 
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II.  RÀ SOÁT DANH SÁCH DOANH NGHIỆP 

Dựa theo danh sách do Tổng cục Thống kê gửi, Cục Thống kê cấp tỉnh tiến 

hành rà soát doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2019 và doanh nghiệp được 

chọn mẫu thực hiện phiếu 1A/ĐTDN-DN trên địa bàn tỉnh. Tiến hành xác minh 

các thông tin chủ yếu có liên quan gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, 

loại hình doanh nghiệp, ngành kinh doanh chính, tình trạng hoạt động của doanh 

nghiệp,… để làm cơ sở xác định đối tượng điều tra cho cuộc điều tra doanh 

nghiệp năm 2020 và phục vụ cho quy trình thực hiện phiếu điều tra web–form 

(phiếu điều tra trực tuyến). 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA   

- Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra ; thông tin về lao động và thu nhập 

của người lao động; các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh; hàng tồn kho; 

vốn đầu tư; năng lực mới tăng,... 

- Ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp, bao gồm: những loại công 

nghệ đã được ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ tiếp cận 

CMCN 4.0 của doanh nghiệp; doanh nghiệp đánh giá mức độ tác động của 

CMCN và kỹ năng của người lao động trong thời đại số. 

IV . CÁC LOẠI PHIẾU ĐIỀU TRA 

Điều tra doanh nghiệp năm 2020: Có 18 loại phiếu điều tra, cụ thể trong 

Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020:  

Lưu ý về áp dụng phiếu điều tra:   

Đối với các doanh nghiệp trong danh sách mới thành lập năm 2019, các 

doanh nghiệp được bổ sung từ các nguồn thông tin khác như đối chiếu, rà soát 

với Chi cục Thuế địa phương, cần kiểm tra ngành sản xuất kinh doanh, số lượng 

lao động của các doanh nghiệp để áp dụng phiếu điều tra 1A hay phiếu 1B cho 

phù hợp theo quy định của Phương án. 

V. THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA VÀ THỜI KỲ THU THẬP THÔNG TIN 

- Thời gian thu thập số liệu: Thời gian triển khai thu thập số liệu: từ ngày 

01/4/2020 đến ngày 30/5/2020. 

- Thời điểm, thời kỳ số liệu: Các thông tin về lao động, giá trị hàng tồn kho: 

thu thập thông tin tại hai thời điểm 01/01/2019 và 31/12/2019. Các thông tin thu 

thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm,…): là số liệu chính 

thức của cả năm 2019. 

VI. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

Đối với những doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện phiếu 

1A/ĐTDN-DN:  



3 
 

Doanh nghiệp cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều 

tra doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập 

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

Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp.  

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

Áp dụng các hình thức thu thập thông tin sau: 

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

tra doanh nghiệp: Doanh nghiệp được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập 

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

Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp. 

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

Email, điện thoại,… 

VII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA 

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án điều tra; rà soát danh sách 

đơn vị điều tra do Trung ương chọn mẫu gửi về với cơ sở dữ liệu hiện có của 

Cục Thuế Thanh Hóa; phân công nhiệm vụ điều tra cho các điều tra viêc xong 

trước ngày 31/3/2020. 

2. Tập huấn nghiệp vụ cho các huyện, thị xã, thành phố và đội điều tra 

viên cấp tỉnh trong tháng 02/2020. 

3. Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ và kê khai phiếu điều tra trực tuyến 

trên trang thông tin điện tử của điều tra doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 

thực hiện phiếu 1A vào đầu tháng 4/2020.  

 4. Triển khai điều tra thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra từ ngày 

01/4/2020 đến ngày 31/5/2020.  

5. Đối với những doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B/ĐTDN-DS áp dụng hình 

thức thu thập thông tin gián tiếp qua điện thoại, email,..: Tổ Thường trực chỉ đạo 

điều tra doanh nghiệp cấp tỉnh nghiệm thu cho cấp huyện (có lịch cụ thể sau); triển 

khai nhập tin trực tiếp trên Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp, 

trước ngày10/6/2020. 

 6. Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp cấp tỉnh triển khai chỉnh 

lý, đánh mã, kiểm tra logic và duyệt dữ liệu cho cấp huyện, trước ngày 15/6/2020. 

7. Xử lý, kiểm tra số liệu, gửi báo cáo giải trình về Tổng cục Thống kê, 

trước ngày 30/6/2020. 

VIII. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

- Ở cấp tỉnh:  

Thành lập Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2020 do 

đồng chí Phó Cục trưởng làm Tổ trưởng; Trưởng phòng thống kê Công nghiệp 

– XD làm Tổ phó; lãnh đạo phòng Thống kê Thương mại, phòng Thống kê 

Tổng hợp, phòng Thống kê CNXD làm thành viên.  




