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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  

năm 2022 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

  

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

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thống kê ký Quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống 

kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công 
nghệ thông tin thống kê. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thời điểm 

01/10/2022 tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Phương án điều 

tra ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giao Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin 

thống kê chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, các đơn vị 

có liên quan của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương tổ chức thực hiện điều tra đúng Phương án quy định. 
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Điều 3. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông 

tin thống kê, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Vụ trưởng Vụ 

Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và 

Quản lý chất lượng thống kê, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Vụ 

trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  (để phối hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TTDL (10). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

  Nguyễn Thị Hương 
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PHƯƠNG ÁN 

ĐIỀU TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCTK ngày       tháng      năm 2021 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA 

1. Mục đích điều tra 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể     iều tra   u thuộc Chương 

trình  iều tra thống kê quốc gia  ược thực hiện nhằ   ục  ích: 

- Đánh giá thực trạng, năng  ực v  kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ 

sở, phục vụ công tác quản  ý, hoạch  ịnh chính sách; 

- Cập nhật cơ sở dữ  iệu về cơ sở SXKD cá thể; 

- Tính toán các chỉ tiêu  áp ứng yêu cầu  iên quan  ến  ĩnh vực t i khoản 

quốc gia; 

- Đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong v  ngo i nước. 

2. Yêu cầu điều tra 

- Thực hiện  iều tra  úng các nội dung quy  ịnh trong Phương án. 

- Bảo  ật thông tin thu thập từ các  ối tượng  iều tra theo quy  ịnh của 

Luật Thống kê. 

- Quản  ý v  sử dụng kinh phí của cuộc  iều tra  úng chế  ộ hiện h nh, sử 

dụng tiết kiệ , hiệu quả. 

- Kết quả  iều tra phải  áp ứng yêu cầu của người dùng tin trong v  ngo i 

nước;  ả  bảo tính so sánh quốc tế. 

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

1. Phạm vi điều tra 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  ược tiến h nh trên phạ  vi 63 

tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ương. 



2. Đối tượng điều tra 

Đối tượng  iều tra     ơn vị cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt  ộng 

trong tất cả các ng nh kinh tế quốc dân (trừ ng nh nông,  â  nghiệp v  thủy 

sản). 

3. Đơn vị điều tra 

Đơn vị  iều tra    cơ sở kinh tế cá thể,  ược xác  ịnh theo các tiêu chí 

sau: 

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt  ộng SXKD, cung cấp dịch vụ trong tất cả 

các ng nh kinh tế quốc dân (trừ ng nh nông,  â  nghiệp v  thủy sản); 

- Thuộc sở hữu của  ột người,  ột nhó  người hoặc  ột gia  ình, chưa 

 ăng ký hoạt  ộng theo  oại hình doanh nghiệp; 

- Có  ịa  iể  xác  ịnh; 

- Thời gian hoạt  ộng thường xuyên,  iên tục hoặc  ịnh kỳ theo  ùa vụ, 

tập quán kinh doanh (tổng thời gian hoạt  ộng ít nhất 03 trong  ột nă ). 

Căn cứ v o 4 tiêu chí trên, trước hết cần quan sát hoặc  ưa ra câu hỏi  ối 

với chủ cơ sở  ể xác  ịnh  ây có phải     ơn vị  iều tra hay không v  nếu     ơn 

vị  iều tra thì tiến h nh phỏng vấn cơ sở  ể r  soát, cập nhật v  thu thập thông 

tin. 

III. LOẠI ĐIỀU TRA 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể     iều tra chọn   u: 

- Điều tra chọn   u về số  ượng cơ sở SXKD cá thể: M u  iều tra số 

 ượng cơ sở SXKD cá thể  ại diện cho huyện, quận. Mỗi huyện, quận chọn  ột 

số xã, phường  ại diện      ịa b n  iều tra số  ượng cơ sở SXKD cá thể. Tại 

các xã, phường   u, tiến h nh  iều tra to n bộ các cơ sở SXKD cá thể thuộc  ối 

tượng  iều tra (hướng dẫn điều tra mẫu số lượng cơ sở SXKD cá thể quy định 

tại Phụ lục 1); 

- Điều tra chọn   u về kết quả SXKD chuyên ngành: M u  iều tra kết 

quả SXKD của cơ sở SXKD cá thể nă  2022  ại diện cho ng nh kinh tế v  tỉnh, 

th nh phố trực thuộc Trung ương (phương pháp chọn mẫu được quy định tại 

Phụ lục 1, ngành chọn mẫu quy định tại Phụ lục 2). 

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

1. Thời điểm điều tra 

Thời  iể   iều tra là ngày 01/10/2022. 



2. Thời    thu thập th ng tin 

Điều tra thời  iể  01/10/2022, về số  ượng cơ sở tại những xã/phường 

  u. Thu thập thông tin thời kỳ 9 tháng  ầu nă  2022 v  dự tính 3 tháng cuối 

nă  2022 về Kết quả SXKD. 

3. Thời gian điều tra 

Thời gian thu thập thông tin tại  ịa b n    30 ng y, bắt  ầu từ ng y 

01/10/2022 v  kết thúc vào ngày 30/10/2022. 

4. Phương pháp điều tra 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể áp dụng phương pháp phỏng 

vấn trực tiếp sử dụng phiếu  iện tử  ược c i  ặt trên  áy tính bảng hoặc  iện 

thoại thông  inh của ĐTV. 

5. Người cung cấp th ng tin  

Người cung cấp thông tin    chủ cơ sở SXKD, người quản  ý,  iều h nh  

nắ  rõ các hoạt  ộng sản xuất kinh của cơ sở. Điều tra viên kết hợp thông tin từ 

cơ quan quản  ý như cơ quan  ăng ký kinh doanh, thuế, quản  ý thị trường ... 

trước khi  ến cơ sở v  quan sát thực tế quy  ô,  ức  ộ hoạt  ộng của cơ sở  ể 

khai thác thông tin chính xác,  ầy  ủ. 

V. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA 

1. Nội dung điều tra 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thu thập các thông tin sau: 

- Số  ượng v   ao  ộng của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; 

- Kết quả hoạt  ộng sản xuất kinh doanh: t i sản, nguồn vốn, doanh thu, 

nộp ngân sách; Thông tin chuyên ngành; 

2. Phiếu điều tra  

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  ược thiết kế trên 02  oại phiếu 

 iều tra  ể thu thập những thông tin  ã  ược  ề cập ở trên. 

Phiếu 01: Điều tra số  ượng cơ sở SXKD cá thể có  ến 01/10/2022. 

Phiếu 02: Thu thập thông tin về kết quả SXKD của cơ sở cá thể 2022. 

VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRA 

Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể sử dụng các danh  ục v  bảng 

phân  oại thống kê sau: 



1. Danh  ục các  ơn vị h nh chính Việt Na  ban h nh theo Quyết  ịnh 

số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ v  những thay 

 ổi  ã  ược Tổng cục Thống kê cập nhật  ến ngày 31/12/2021; 

2. Hệ thống ng nh kinh tế Việt Na  ban h nh theo Quyết  ịnh số 

27/2018/QĐ-TTg ng y 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

3. Hệ thống ng nh sản phẩ  Việt Na  ban h nh theo Quyết  ịnh số 

43/2018/QĐ-TTg ng y 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ v   ược cập nhật 

theo Tổng  iều tra kinh tế 2021. 

VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 

1. Quy trình xử lý th ng tin 

Thông tin trên phiếu  iện tử  ược ĐTV ho n th nh v  gửi về  áy chủ của 

Tổng cục Thống kê thông qua  ường truyền dữ  iệu trực tuyến ngay trong quá 

trình  iều tra thực  ịa. Dữ  iệu  ược kiể  tra, nghiệ  thu (duyệt) bởi các giá  

sát viên (viết gọn    GSV) huyện, quận, thị xã, th nh phố trực thuộc tỉnh, GSV 

cấp tỉnh v  GSV cấp Trung ương. 

2. Tổng hợp  ết quả điều tra 

Kết quả Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể  ược tổng hợp phục vụ 

tính các chỉ tiêu về cơ sở,  ao  ộng, kết quả sản xuất kinh doanh: t i sản, nguồn 

vốn, doanh thu, nộp ngân sách; Thông tin chuyên ng nh thuộc các danh  ục chỉ 

tiêu thống kê: Quốc gia, ng nh Kế hoạch Đầu tư v  Thống kê, ASEAN, Phát 

triển bền vững của Việt Na  (VSDG) v  biên soạn báo cáo nă . 

VIII. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA
1
 

 

ST

T 
Nội dung c ng việc 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị  

phụ trách 

1 
Xây dựng Quyết  ịnh v  Phương 

án  iều tra 
Tháng 7-8/2021 Cục TTDL 

2 
Thiết kế v  ho n thiện phiếu  iều 

tra 
Tháng 8/2021 

Cục TTDL, 

Vụ DSLĐ 

3 
Xây dựng Sổ tay hướng d n 

nghiệp vụ  
Tháng 10/2021 

Cục TTDL, 

Vụ DSLĐ 

4 

Xây dựng Sổ tay hướng d n sử 

dụng các phần  ề  v  t i  iệu 

khác  

Tháng 8/2022 Cục TTDL  

                                                 
1
 Các chữ viết tắt trong bảng: VPTC: Văn phòng Tổng cục; Vụ KHTC: Vụ Kế hoạch t i chính; CTK: Cục Thống kê tỉnh, 

th nh phố trực thuộc Trung ương; Chi CTK: Chi Cục Thống kê huyện, quận, thị xã, th nh phố trực thuộc tỉnh. 



5 
Thiết kế   u v  chọn  ịa b n  iều 

tra 
Tháng 8-10/2021 

Cục TTDL, 

Vụ DSLĐ 

6 R  soát  ịa b n  iều tra Tháng 7/2022 CTK  

 

7 
R  soát, cập nhật cơ sở SXKD cá 

thể 
Tháng 8/2022  

8 
Xây dựng chương trình phần  ề  

v  chọn   u hộ  
Tháng 11-12/2021 Cục TTDL 

9 

Xây dựng các chương trình phần 

 ề   iều tra (CAPI); Trang Web 

 iều h nh (Rà soát, chọn   u cơ 

sở; quản  ý  ạng  ưới  iều tra, 

giá  sát, kiể  tra v  nghiệ  thu 

số  iệu, tổng hợp kết quả  iều tra, 

…) 

Tháng 5-6/2022 
Cục TTDL 

 

10 
In ấn t i  iệu phục vụ tập huấn tại 

 ịa phương 
Tháng 8/2022 CTK  

11 
Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ cấp Trung ương, cấp tỉnh 
Tháng 9/2022 

Cục TTDL, 

VPTC, CTK  

12 Thu thập thông tin tại  ịa b n Tháng 10/2022 
CTK,  

Chi CTK  

13 Kiể  tra v  duyệt dữ  iệu  iều tra Tháng 10-11/2022 
CTK,  

Chi CTK  

14 Xử  ý số  iệu  iều tra Tháng 12/2021 
Cục TTDL, 

Vụ DSLĐ 

15 
Tổng hợp số  iệu, phân tích kết 

quả  iều tra ở cấp tỉnh 
Tháng 1/2022 

Cục TTDL, 

Vụ DSLĐ 

16 
Tổng hợp số  iệu, phân tích kết 

quả  iều tra ở cấp Trung ương 
Tháng 2/2022 

Vụ DSLĐ,  

Cục TTDL 

17 
Biên soạn báo cáo kết quả chủ yếu 

của cuộc  iều tra 
Tháng 2/2023 Vụ DSLĐ 

18 

Tổ chức in, xuất bản v  phát h nh 

báo cáo kết quả  iều tra (tiếng Việt, 

tiếng Anh) 

Tháng 3/2023 

VPTC, Vụ 

KHTC, Nhà 

Xuất bản 

Thống kê 

IX. TỔ CHỨC ĐIỀU TRA 

1. C ng tác chuẩn bị 

a. Chọn mẫu và rà soát ĐBĐT, cập nhật danh sách cơ sở 



Cục Thu thập dữ  iệu v  Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục 

TTDL) chủ trì, phối hợp Vụ Thống kê Thương  ại v  Dịch vụ hướng d n Cục 

Thống kê tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ương (viết gọn    Cục Thống kê cấp 

tỉnh) chọn  ịa b n  iều tra, cập nhật danh sách thôn, xó , ấp, bản, tổ dân phố  ể 

phục vụ công tác cập nhật  ịa b n  iều tra; r  soát ĐBĐT  ã  ược chọn v  cập 

nhật bảng kê hộ. Lưu ý với các trường chia tách, sáp nhập xã/ phường trên 

ĐBĐT. Trên cơ sở  ó, tiến h nh cập nhật  ầy  ủ số cơ sở SXKD v o bảng kê của 

 ịa b n cho phù hợp với thực tế. 

Cục TTDL chủ trì, phối hợp Vụ TMDV xây dựng yêu cầu về chọn hộ   u 

v  thực hiện xây dựng phần  ề  chọn hộ   u. 

Cục TTDL chủ trì, phối hợp Vụ TMDV xây dựng phần  ề  quản  ý  iều 

tra (cập nhật ĐBĐT, quản  ý bảng kê v  các cơ sở   u  ã  ược chọn  iều tra). 

b. Tuyển chọn người cập nhật bảng kê, điều tra viên thống kê và 

giám sát viên 

Tuyển chọn  iều tra viên (viết gọn    ĐTV) phải phù hợp cho hai  oại 

công việc:  iều tra số  ượng v   iều tra kết quả SXKD. Căn cứ tình hình thực tế 

của  ịa phương về  ịa b n  iều tra,  ức kinh phí  ã phân bổ,  ịnh  ức, ng y 

công, thời gian thực hiện công việc  ể tuyển chọn số  ượng ĐTV cho phù hợp 

với  iều kiện thực tế của  ịa phương; 

Đối với phiếu  iều tra số  ượng cơ sở SXKD cá thể: ĐTV cần  ược chọn 

theo  ịa b n  iều tra v  hướng v o học sinh  ã tốt nghiệp phổ thông trung học, 

giáo viên/cán bộ hưu trí, cán bộ xã, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố... có trình  ộ 

văn hóa khá, nhiệt tình với công việc. Ở vùng núi cao, vùng dân tộc thiểu số, 

biên giới, hải  ảo, vùng sâu, vùng xa có thể tuyển dụng công an xã, giáo viên... 

     iều tra viên; 

Đối với phiếu  iều tra kết quả SXKD có nội dung phức tạp hơn, nên chọn 

những người có chuyên  ôn nghiệp vụ, có nhiều kinh nghiệ  trong  iều tra 

thống kê, a  hiểu thực tế  ịa b n  iều tra  ể  ả  bảo thu thập  úng thông tin. 

GSV     ực  ượng thực hiện công việc giá  sát các hoạt  ộng của  ạng 

 ưới ĐTV v  hỗ trợ chuyên  ôn cho GSV cấp dưới (nếu có) v  các ĐTV trong 

quá trình  iều tra thực  ịa. GSV có 03 cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh v  cấp 

huyện. 

c. Tập huấn nghiệp vụ điều tra 



Cục Thống kê tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ương tập huấn cho cấp 

huyện, quận v  ĐTV về nội dung chỉ tiêu, cách phỏng vấn v  ghi phiếu  iều tra, 

ho n th nh trước ng y 25/9/2022. 

d. Tài liệu điều tra 

T i  iệu  iều tra bao gồ  các t i  iệu hướng d n nghiệp vụ do Tổng cục 

Thống kê biên soạn; Cục Thống kê cấp tỉnh chủ  ộng in v  phân phối tại  ịa 

phương bảo  ả   ủ,  úng thời gian quy  ịnh. 

đ. Chương trình phần mềm  

Chương trình phần  ề  sử dụng trong  iều tra bao gồ : chương trình 

 iều tra trên  áy tính bảng v   iện thoại thông  inh; chương trình chọn   u hộ, 

chương trình quản  ý giá  sát, kiể  tra v  duyệt phiếu  iều tra  iện tử, chương 

trình tổng hợp nhanh kết quả  iều tra  ược thực hiện trên Trang Web  iều h nh 

tác nghiệp cho các cấp GSV. 

2. C ng tác điều tra thực địa 

Cục Thống kê cấp tỉnh chỉ  ạo Chi Cục Thống kê cấp huyện tổ chức  iều 

tra thu thập thông tin tại  ịa b n, bảo  ả  việc thu thập thông tin thực hiện tại 

hộ  ược chọn  iều tra,  úng yêu cầu chất  ượng v  thời gian quy  ịnh. 

3. C ng tác  iểm tra, giám sát 

Hoạt  ộng kiể  tra, giá  sát tập trung v o quá trình  iều tra tại  ịa b n, 

kiể  tra v  duyệt phiếu trên Trang Web  iều h nh tác nghiệp. Quy trình kiể  

tra, giá  sát  ược thực hiện như sau: 

a) Đối với GSV cấp huyện: thực hiện giá  sát, kiể  tra v  duyệt số  iệu 

của các ĐTV  ược phân công phụ trách với các nhiệ  vụ chính sau: 

- Kiể  tra,  ả  bảo ĐTV tiến h nh thu thập thông tin  úng cơ sở SXKD, 

 úng  ịa b n, phỏng vấn trực tiếp v   úng  ối tượng  iều tra, tiến  ộ  iều tra;   

- Kiể  tra chất  ượng thông tin, thông báo cho ĐTV những thông tin 

trong phiếu cần kiể  tra, xác  inh  ể ho n th nh phiếu; 

- Duyệt to n bộ các phiếu  iều tra tại các  ịa b n  ược phân công giá  

sát khi  ã ho n th nh  iều tra v  ho n thiện sửa  ỗi; 

- Thông báo cho ĐTV những vấn  ề nghiệp vụ cần  ưu ý hoặc trả  ời 

những câu hỏi của ĐTV  iên quan  ến nghiệp vụ v  kỹ thuật sử dụng thiết bị 

thông minh; 



- Trao  ổi với GSV cấp tỉnh về những vấn  ề nghiệp vụ phát sinh hoặc 

những vấn  ề kỹ thuật sử dụng thiết bị thông  inh trong quá trình  iều tra. 

b) Đối với GSV cấp tỉnh: thực hiện giá  sát, kiể  tra v  duyệt số  iệu tại 

các ĐBĐT trong tỉnh  ược phân công phụ trách với các nhiệ  vụ chính sau: 

- Kiể  tra tiến  ộ thực hiện  iều tra h ng ng y của ĐTV; tiến  ộ  iều tra 

tại các ĐBĐT trong  ỗi huyện  ược phân công phụ trách; 

- Kiể  tra chất  ượng thông tin trên phiếu  iều tra khi chương trình kiể  

tra báo  ỗi phiếu  iều tra của các hộ v  thông báo tới GSV cấp huyện về những 

thông tin trong phiếu cần kiể  tra, xác  inh  ại  ể ho n th nh phiếu; duyệt số 

 iệu to n bộ ĐBĐT  ược phân công giá  sát; 

- Thông báo cho GSV cấp huyện những vấn  ề nghiệp vụ cần  ưu ý; trả 

 ời những câu hỏi của GSV cấp huyện  iên quan  ến nghiệp vụ v  kỹ thuật sử 

dụng thiết bị thông  inh; 

- Trao  ổi với GSV cấp Trung ương về những vấn  ề nghiệp vụ phát sinh 

hoặc những vấn  ề kỹ thuật sử dụng thiết bị thông  inh trong quá trình  iều tra. 

c) Đối với GSV cấp Trung ương: thực hiện giá  sát, kiể  tra với các 

nhiệ  vụ chính sau: 

- Kiể  tra tiến  ộ thực hiện  iều tra h ng ng y của ĐTV thông qua các 

phiếu  iều tra  ã  ược GSV cấp tỉnh duyệt;   

- Kiể  tra chất  ượng thông tin trên phiếu  iều tra khi chương trình kiể  

tra báo  ỗi phiếu  iều tra của các hộ v  thông báo tới GSV cấp tỉnh về những 

thông tin trong phiếu cần kiể  tra, xác  inh  ại  ể ho n th nh phiếu; duyệt số 

 iệu các tỉnh  ược phân công giá  sát; 

- Thông báo cho GSV cấp tỉnh những vấn  ề nghiệp vụ cần  ưu ý, trả  ời 

những câu hỏi của GSV cấp tỉnh  iên quan  ến nghiệp vụ v  kỹ thuật sử dụng 

thiết bị thông  inh. 

4. Xử lý th ng tin 

Vụ TMDV biên soạn các chỉ tiêu trung gian phục vụ biên soạn báo cáo 

phân tích kết quả  iều tra. 

Cục TTDL chủ trì, phối hợp với Vụ TMDV thực hiện tính toán biểu trung 

gian; tổng hợp v  suy rộng số  iệu các biểu  ầu ra theo yêu cầu của Vụ TMDV. 

5. Chỉ đạo thực hiện 

a. Cục Thu thập d  liệu và  ng dụng c ng nghệ th ng tin thống kê:  



L   ơn vị thường trực chỉ  ạo  iều tra, có trách nhiệ  phối hợp với Vụ 

Thống kê Thương  ại v  Dịch vụ, Vụ Phương pháp chế  ộ v  Quản  ý chất 

 ượng thống kê xây dựng phương án  iều tra; xây dựng chương trình phần  ề  

xử  ý  iều tra, xử  ý kết quả  iều tra, trực tiếp chỉ  ạo, kiể  tra, giá  sát  iều tra 

ở các tỉnh, th nh phố trực thuộc Trung ương  ược chọn  iều tra; tổng hợp kết 

quả cuộc  iều tra. 

 

 

b. Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ: 

Chủ trì thực hiện xây dựng biểu  ầu ra, phân tích số  iệu, biên soạn báo 

cáo v  công bố kết quả  iều tra. 

c. Vụ Kế hoạch tài chính:  

Có trách nhiệ  hướng d n  ịnh  ức chi tiết v  quy trình thanh toán  ối 

với các Cục Thống kê cấp tỉnh v  Cục TTDL.  

d. Văn phòng Tổng cục Thống kê:  

Phối hợp với Cục TTDL v  các  ơn vị  iên quan tổ chức hội nghị tập huấn 

cấp Trung ương, thực hiện công tác giá  sát, biên soạn, phát h nh báo cáo kết 

quả  iều tra. 

đ. Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê: 

Chủ trì, tổ chức thực hiện thanh tra, kiể  tra cuộc  iều tra theo kế hoạch 

thanh tra, kiể  tra h ng nă   ược phê duyệt. 

e. Cục Thống kê cấp tỉnh:  

Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh chịu trách nhiệ  tổ chức triển khai 

cuộc  iều tra, kiể  tra, ghi  ã,     sạch dữ  iệu  ối với thông tin thu thập từ 

phiếu  iều tra trong phạ  vi phụ trách. 

Cục trưởng Cục Thống kê cấp tỉnh chịu trách nhiệ  trước Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về chất  ượng thông tin  iều tra v  quản  ý, sử dụng 

kinh phí  iều tra thuộc  ịa phương  ình. Trong thời gian  iều tra, Cục Thống kê 

cấp tỉnh phân công người  ã  ược tập huấn nghiệp vụ trực tiếp xuống từng  ịa 

b n kiể  tra, giá  sát ĐTV. 

Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ng nh v  người dân  ối với cuộc  iều 

tra, Cục Thống kê cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ  ạo chặt chẽ v  

thường xuyên, tranh thủ sự chỉ  ạo v  tạo  iều kiện của Ủy ban nhân dân các 



cấp,  ồng thời tăng cường công tác tuyên truyền  ục  ích, ý nghĩa của cuộc 

 iều tra, quyền v  nghĩa vụ của  ối tượng  iều tra. 

g. Chi Cục Thống kê cấp huyện:  

Có nhiệ  vụ hướng d n ĐTV thực hiện nhiệ  vụ; tha  gia giá  sát công 

tác  iều tra ở  ịa b n; kiể  tra số  iệu phiếu  iều tra theo phân công của Cục 

Thống kê cấp tỉnh. 

 

 

X. KINH PHÍ 

 Kinh phí Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể do Ngân sách Nhà 

nước bảo  ả  cho các hoạt  ộng quy  ịnh trong Phương án n y. Việc quản  ý, 

sử dụng v  quyết toán kinh phí  ược thực hiện theo Thông tư số 109/2016/TT-

BTC ng y 30/6/2016 của Bộ T i chính quy  ịnh về  ập dự toán, quản  ý, sử 

dụng v  quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng  iều tra 

thống kê quốc gia v  các quy  ịnh có  iên quan.  

Tổng cục Thống kê có trách nhiệ  hướng d n việc quản  ý, sử dụng v  

quyết toán kinh phí  iều tra theo  úng quy  ịnh của văn bản hiện h nh. 

Trong phạ  vi dự toán  ược giao, Thủ trưởng các  ơn vị  ược giao 

nhiệ  vụ chịu trách nhiệ  tổ chức thực hiện tốt cuộc Điều tra cơ sở sản xuất 

kinh doanh cá thể theo  úng nội dung của Phương án  iều tra, văn bản hướng 

d n của Tổng cục Thống kê v  các chế  ộ t i chính hiện h nh./. 

 


