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Trang Web (hoặc phần 

mềm) https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Quyết định 

số/ngày/tháng/năm

 Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 30 

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương 

án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

QĐ số 966/QĐ-TCTK ngày 

21/9/2021

TÊN CUỘC ĐIỀU TRA
 Điều tra doanh nghiệp trong Tổng điều tra 

kinh tế năm 2021
Điều tra doanh nghiệp năm 2022

- Thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công 

tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh 

nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà 

đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi 

chung là doanh nghiệp);        

 -Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các 

chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng 

năm của ngành Thống kê;

 - Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách 

trắng doanh nghiệp, HTX hằng năm";

CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐANG THỰC HIỆN VÀ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2022

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

ĐIỀU TRA
I Như cũ

https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/
https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn/
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II
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, 

ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA

1 Phạm vi điều tra

Được tiến hành tại 63 tỉnh thành đối với các 

DN có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc 

hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Visc 2018) 

trừ ngành O, U và T.                         
Là tổ chức, cá nhân chứa đựng thông tin cần 

thu thập. Trong cuộc điều tra này, đối tượng 

điều tra được xác định là đơn vị cơ sở hay còn 

được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn. 

Đơn vị cơ sở là đơn vị kinh tế thỏa mãn các 

(1) Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt 

Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều 

hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; 

(2) Có người đứng đầu chịu trách nhiệm quản 

lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên 

nghiệp;

(3) Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định 

kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh; 

(4) Mỗi đơn vị cơ sở chỉ đóng tại 1 địa bàn xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi là xã) và chỉ tiến 

hành 1 loại hoạt động kinh tế thuộc ngành cấp 

3 Đơn vị điều tra
Là các doanh nghiệp và các tập đoàn, tổng 

công ty.

III LOẠI ĐIỀU TRA Gồm điều tra toàn bộ và chọn mẫu

Đối tượng điều tra2

Như cũ
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1 Điều tra toàn bộ

Áp dụng đối với toàn bộ DN nhằm thu thập 

thông tin cơ bản về định danh, ngành nghề, 

lao dộng, kết quả SXKD

2 Điều tra chọn mẫu
Áp dụng đối với các DN được chọn mẫu điều 

tra nhằm mục đích mở rộng nội dung điều tra.

IV

 THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN 

VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU 

TRA

1 Thời điểm điều tra  '01/3/2021 15/4/2022 khác nhau

2 Thời gian điều tra Từ 01/3 đến 30/5 Từ 15/4 đến 30/5 45 ngày (trước là 90 ngày)

3 Thời kỳ thu thập thông tin Thu thập số liệu năm 2020 Thu thập số liệu năm 2021

4 Phương pháp điều tra

Thu thập số liệu gián tiếp

Điều tra thông qua hình thức thu thập thông

tin trực tuyến trên Trang thông tin điện tử điều

tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê

Như cũ

Điều tra bằng phiếu điện tử

(Webform). Doanh nghiệp

được cấp TK vào tự kê khai;

ĐTV được phân công hướng

dẫn các DN truy cập trang

Web để đăng nhập thực hiện 

V
NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU 

TRA

1 Nội dung điều tra

Thông tin nhận dạng; thông tin lao động, thu 

nhập; thông tin kết quả sản xuất kinh doanh 

như doanh thu, chi phí SXKD, vốn đầu tư, sản 

phẩm sản xuất, tiêu dùng năng lượng,…

Như cũ

2 Phiếu điều tra 16 loại phiếu điều tra 13 loại phiếu điều tra
Bỏ phiếu NLN, HTX và LĐ 

nữ làm chủ DN
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VI

QUY MÔ MẪU VÀ 

PHƯƠNG PHÁP CHỌN 

MẪU

1 Tiêu chí chọn mẫu

Mẫu chọn theo nguyên tắc đại diện cho

từng ngành kinh tế cấp 4 (VSIC 2018) trên

địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương theo phương pháp ngẫu nhiên hệ

thống.

Dựa vào 3 tiêu chí: Loại hình

doanh nghiệp; ngành kinh tế

cấp 4 và doanh thu thuần.

Điểm mới

- Đối với nhóm doanh nghiệp ngoài nhà

nước có từ 50-99 lao động: Chọn 50% số

doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các

ngành;

- Đối với nhóm doanh nghiệp ngoài nhà

nước có từ 10-49 lao động: Chọn 20% số

doanh nghiệp hoạt động trong ngành công

nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, trung gian tài

chính; chọn 15% số doanh nghiệp hoạt

động trong ngành thương mại và dịch vụ

(trừ ngành bảo hiểm, trung gian tài chính);

 - Đối với nhóm doanh nghiệp ngoài nhà 

nước dưới 10 lao động: Chọn 10% số 

doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các 

ngành.

Danh sách mẫu các doanh

nghiệp điều tra theo phiếu

1/DN do Tổng cục Thống kê

chọn và gửi các Cục Thống

kê cấp tỉnh, huyện rà soát,

tiến hành điều tra. Cục Thống

kê phân quyền cho quản trị

huyện, GSV tỉnh và ĐTV cấp

tỉnh; cấp huyện phân quyền

giám sát viên huyện và ĐTV

cấp huyện, xã. Tỉnh và huyện

đều có quyền cập nhật bổ

sung doanh nghiệp trong khi

điều tra; doamnh nghiệp thay

mẫu do cấp huyện, tỉnh đề

xuất để TW duyệt.

2 Quy mô mẫu Như cũ
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3 Phương pháp chọn mẫu
Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu 

nhiên theo hệ thống;

Sử dụng phương pháp chọn 

mẫu chủ đích kết hợp với 

phương pháp ngẫu nhiên theo 

hệ thống;

 (do TW tiến hành chọn mẫu)

VII
NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT 

CẬP 


