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KẾ HOẠCH
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội
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 và Quyết định số
1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (sau đây viết tắt là
TĐT), Ban chỉ đạo TĐT kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 xây dựng kế hoạch
Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố như sau:
I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA

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:
1- 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 trên địa bàn, ngành kinh
tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý;
2- 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 thành phố Hà Nội
(GRDP) năm 2016, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia;
3- 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.
II. ĐỐI TƢỢNG, ĐƠN VỊ VÀ PHẠM VI ĐIỀU TRA

1. Đối tƣợng điều tra
Là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan
Đảng, Nhà nước, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ
chức phi Chính phủ thỏa mãn cả ba điều kiện sau đây:
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- 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.
2. Đơn vị điều tra
Các đơn vị điều tra của cuộc Tổng điều tra được chia thành 04 khối sau:
2.1. 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 thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước
ngoài tại Việt Nam. Cụ thể gồm các loại đơn vị điều tra sau:
- 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;
- 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;
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+ 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.
- Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Việt
Nam.
- 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
(có Phụ lục 01 kèm theo); Cục Thống kê 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 Thành phố.
+ Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty còn lại ngoài danh sách nêu trên, các
Cục Thống kê tổ chức điều tra. Đơn vị điều tra là: 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 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.
2.2. 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:
- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, ở các cấp từ Trung ương đến địa
phương;
- Các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
- Các đơn vị sự nghiệp;
- 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…);
- Các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt
Nam.
2.3. Khối cá thể: Gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm
nghiệp, thủy sản. Cụ thể bao gồm các đơn vị điều tra là cơ sở SXKD thuộc sở hữu của
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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.
2.4. Khối tôn giáo: Bao gồm các cơ sở tôn giáo được nhà nước công nhận; 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,
miễu, 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).
3. Phạm vi Tổng điều tra
Tổng điều tra: Điều tra toàn bộ đối với các loại đơn vị thuộc đối tượng điều
tra, thuộc các loại hình kinh tế, các ngành kinh tế trên phạm vi địa bàn thành phố Hà
Nội.
III. LOẠI ĐIỀU TRA, PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
1. Loại điều tra
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với
điều tra chọn mẫu.
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1.1. Điều tra toàn bộ: Được thực hiện đối với tất cả các đối tượng, đơn vị điều
tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản. Cụ thể, điều tra toàn bộ đối với các đơn
vị điều tra thuộc cả 4 khối là: doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp, cá thể và tôn
giáo.
1.2. Điều tra chọn mẫu: Được 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. Cụ thể:
- Chọn mẫu điều tra các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo 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 chọn và gửi về để thực hiện thu thập số liệu.
- Chọn mẫu điều tra các cơ sở SXKD 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. Chọn mẫu điều tra được thực hiện để suy rộng kết quả toàn Thành phố. Trên
cơ sở phương pháp và cách thức chọn mẫu do BCĐ Trung ương quy định, BCĐ
TĐT thành phố Hà Nội sẽ tiến hành chọn mẫu điều tra để thu thập số liệu bằng phần
mềm thống nhất toàn quốc.
- Chọn mẫu điều tra các cơ sở 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 để suy rộng kết quả toàn Thành phố. Ban Chỉ đạo TĐT
Thành phố sử dụng danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp đã lập trong Tổng
điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, cập nhật mới nhất những
thay đổi để làm dàn chọn mẫu và thực hiện chọn mẫu trên cơ sở ngành kinh tế cấp 2
theo VSIC 2007 và gửi danh sách mẫu cho Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp thực
hiện thu thập thông tin.
2. Phƣơng pháp thu thập số liệu
Áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp
tùy theo từng loại đơn vị điều tra:
- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự
nghiệp: tùy theo tình hình thực tế 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.
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IV. THỜI ĐIỂM, THỜI KỲ VÀ THỜI GIAN TỔNG ĐIỀU TRA

1. Thời điểm Tổng điều tra
- Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp: từ ngày 01/3/2017;
- Khối cá thể và khối tôn giáo: từ ngày 01/7/2017.
2. 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.
3. Thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin
- Đối với khối doanh nghiệp: chuẩn bị thu thập thông tin: 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 31/3/2017. 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 01/7
đến 30/7/2017.
V. NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

1. Nội dung điều tra
Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:
1.1. Thông tin chung về cơ sở
- Thông tin định danh của cơ sở;
- Ngành hoạt động, sản xuất kinh doanh chính (theo VSIC 2007);
- Loại hình sở hữu;
- Loại hình tổ chức, cơ sở, …
1.2. 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.
1.3. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
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- 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 công nghiệp;
- Các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành.
1.4. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin
- Sử dụng máy tính, mạng internet cho SXKD;
- Sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa.
1.5. Thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp
- Mục tiêu tiếp cận các nguồn vốn;
- Kết quả tiếp cận các nguồn vốn;
- Lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn.
1.6. 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 (có
Phụ lục 02 chi tiết các loại phiếu kèm theo).
- Khối doanh nghiệp: áp dụng 22 loại phiếu
Mỗi doanh nghiệp đang hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động để mở rộng
SXKD, chờ sáp nhập, giải thể 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.2/TĐTKT-CN đến
Phiếu 1A.9.5/TĐTKT-GD 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;
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- Phiếu 1D/TĐTKT-CS 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.
- Khối hành chính, sự nghiệp: áp dụng 13 loại phiếu
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 3A hoặc 3S còn phải thực
hiện thêm phiếu chuyên ngành 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).
- Khối cá thể: áp dụng 5 loại phiếu
Mỗi cơ sở SXKD cá thể thực hiện một trong 05 loại phiếu điều tra nêu trên.
- Khối tôn giáo: áp dụng 01 loại phiếu
Phiếu 4/TĐTKT-TG: Phiếu thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
VI. PHÂN LOẠI THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG TỔNG ĐIỀU TRA

Có 5 bảng danh mục được sử dụng để đánh mã số trong các phiếu điều tra,
gồm:
1. Hệ thống ngành kinh tế quốc dân VSIC 2007.
2. Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.
3. Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam.
4. Danh mục các dân tộc Việt Nam.
5. Bảng danh mục nước và vùng lãnh thổ.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo các cấp
Từ tháng 9/2016 - 12/2016: Thực hiện các hướng dẫn theo qui định tại Công
văn số 7509/BKHĐT-TCTK ngày 15/9 /2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ
đạo và Tổ thường trực TĐT kinh tế năm 2017 các cấp của Thành phố đã được thành
lập, cụ thể:
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- Ban Chỉ đạo TĐT thành phố Hà Nội do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND
Thành phố là Trưởng ban, Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường
trực và các thành viên là đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan.
- Ban Chỉ đạo TĐT thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực
hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố theo đúng kế hoạch, nội dung và
phương án Tổng điều tra 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. Tổ
Thường trực Tổng điều tra Thành phố là bộ phận thường trực giúp Ban Chỉ đạo
TĐT Thành phố tổ chức chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, có văn phòng đặt
tại Cục Thống kê thành phố Hà Nội (số 1 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội).
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của 30 quận, huyện, thị xã (sau
đây gọi chung là cấp huyện) và 584 Ban Chỉ đạo TĐT của xã, phường, thị trấn (sau
đây gọi chung là cấp xã) có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra
tại cấp mình phụ trách theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố.
2. Lập và tổng hợp danh sách các đơn vị điều tra
2.1. Lập danh sách đơn vị điều tra
a/ Khối doanh nghiệp
- Từ ngày 01/01 đến 28/02/2017: việc rà soát danh sách doanh nghiệp đã được
Tổ thường trực của Thành phố thực hiện theo Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT
ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả rà soát danh sách
doanh nghiệp được thống nhất giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và Cục
Thống kê theo tình trạng hoạt động:
+ Doanh nghiệp thực tế đang hoạt động;
+ Doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhưng đang trong giai đoạn đầu tư cơ
sở hạ tầng, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;
+ Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động;
+ Doanh nghiệp chờ giải thể;
+ Doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không xác minh được.
+ Doanh nghiệp thuộc đối tượng khác.
- Danh sách các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài
đang hoạt động trên địa bàn Thành phố cũng được rà soát và thống nhất giữa Sở
Công Thương và Cục Thống kê.
- Tổng hợp danh sách doanh nghiệp được rà soát để làm căn cứ chọn mẫu điều
tra, phân chia địa bàn điều tra, phân công đơn vị điều tra cho điều tra viên.
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- Căn cứ vào kết quả rà soát danh sách doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo TĐT Thành
phố sẽ phân công đơn vị điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp huyện để tiến hành điều tra.
Báo cáo kết quả lập danh sách được thực hiện theo Quyết định số 1879/QĐBKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc tổ chức rà soát danh sách doanh
nghiệp năm 2017.
b/ Khối hành chính, sự nghiệp
* Lập danh sách nền
Trong tháng 02/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố tổ chức lập danh sách nền
khối hành chính, sự nghiệp địa phương 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; Cục Thuế thành phố Hà Nội và Sở Nội vụ 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 Cục Thống kê Thành phố cung cấp;
- Danh sách các đơn vị, tổ chức Đảng do Thành ủy quản lý cung cấp;
- Danh sách các cơ sở y tế và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn
Thành phố do Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và quản lý cung cấp;
- Danh sách các cơ sở giáo dục và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa
bàn Thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép hoạt động và quản lý cung
cấp;
- Danh sách các cơ sở đào tạo nghề và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên
địa bàn do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động và quản lý
cung cấp;
- Danh sách các cơ sở văn hóa, thể thao, du lịch và các đơn vị hành chính, sự
nghiệp trên địa bàn do Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch cấp giấy phép hoạt động
và quản lý cung cấp;
- Danh sách các cơ sở thông tin, truyền thông và các đơn vị hành chính, sự
nghiệp trên địa bàn do Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động và
quản lý cung cấp;
- Danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp do các Sở, ban, ngành còn lại
khác quản lý, cung cấp;
- Các nguồn khác: tham khảo thêm các nguồn tài liệu từ Niên giám hành chính
của tỉnh/thành phố; Trang vàng điện thoại...
* Lập danh sách thực tế
Điều tra viên tiến hành lập danh sách thực tế tại địa bàn. Điều tra viên lập
danh sách thực tế phải nắm chắc danh sách nền trên địa bàn được phân công, trực
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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.
- Trước ngày 10/3/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã hoàn thành và gửi bảng kê
danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp theo Mẫu số 03BK/TĐTKT-HC ”Bảng
kê danh sách cơ sở hành chính, sự nghiệp có đến 1/4/2017” về Ban Chỉ đạo TĐT
cấp huyện;
- Trước ngày 15/3/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện hoàn thành, gửi danh
sách và dữ liệu đã nhập tin các đơn vị hành chính, sự nghiệp; Biểu 03H/TĐTKTHC ”Số lượng cơ sở hành chính, sự nghiệp trên địa bàn phân theo xã/phường/thị
trấn” về Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố;
- Trước ngày 31/3/2017: Ban chỉ đạo TĐT Thành phố hoàn thành danh sách
các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội; gửi Biểu 03T/TĐTKTHC ”Số lượng cơ sở hành chính, sự nghiệp trên địa bàn phân theo huyện/quận/thành
phố” về Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương.
c/ Khối cá thể
* Quy định địa bàn điều tra:
Đối với khối cá thể quy định địa bàn điều tra 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.
* Lập danh sách nền
Trong tháng 4/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố tổ chức lập danh sách nền
khối cá thể.
Danh sách nền được Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố tổ chức lập cho từng địa
bàn/đơn vị điều tra dựa trên Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể từ kết quả
điều tra toàn bộ cơ sở SXKD cá thể 01/7/2015.
* Lập danh sách thực tế
Trong tháng 5/2017: Điều tra viên tiến hành lập danh sách thực tế các đơn vị
điều tra tại địa bàn điều tra.
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
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đúng mẫu biểu qui định. Cách đi liệt kê là phải đảm bảo nguyên tắc thứ tự, lần lượt,
không bỏ cách quãng, tránh trùng hoặc sót cơ sở trên địa bàn.
Danh sách các cơ sở SXKD cá thể được lập theo hai loại danh sách: Danh sách
các cơ sở SXKD có địa điểm cố định (sẽ thực hiện phiếu điều tra) và danh sách các
cơ sở SXKD cá thể không thực hiện phiếu điều tra.
- Trước ngày 15/5/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã gửi bảng kê danh sách cơ
sở SXKD cá thể theo Mẫu số 02-BK/TĐTKT-CT ”Bảng kê cơ sở SXKD cá thể có
địa điểm cố định sẽ thực hiện phiếu điều tra” và Mẫu số 02a-BK/TĐTKT-CT ”Bảng
kê cơ sở SXKD cá thể không thực hiện phiếu điều tra” về Ban Chỉ đạo TĐT cấp
huyện;
- Trước ngày 05/6/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện gửi danh sách các cơ sở
SXKD cá thể và dữ liệu đã nhập tin theo chương trình thống nhất của BCĐ TĐT
Trung ương; Biểu 02H/TĐTKT-CT ”Số cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn phân theo
xã/phường/thị trấn” về Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố;
- Trước ngày 15/6/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố hoàn thành danh sách
các cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn TP Hà Nội;
- Trước ngày 25/6/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố gửi Biểu 02T/TĐTKTCT ”Báo cáo số lượng cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn phân theo huyện/quận/thành
phố” về Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương.
d/ Khối tôn giáo
* Lập danh sách nền
Trong tháng 4/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố tổ chức lập danh sách nền
khối tôn giáo.
Danh sách nền các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: do Ban Chỉ đạo TĐT Trung
ương gửi kết hợp với danh sách các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong Tổng điều tra
cơ sở kinh tế, HCSN năm 2012.
* Lập danh sách thực tế
Trong tháng 5/2017: Điều tra viên tiến hành lập danh sách thực tế các đơn vị
điều tra tại địa bàn điều tra.
- Trước ngày 15/5/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã gửi bảng kê danh sách các
đơn vị tôn giáo, tín ngưỡng theo Mẫu số 04BK/TĐTKT-TG ”Bảng kê danh sách cơ
sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã/phường có đến 1/7/2017” về Ban Chỉ đạo
TĐT cấp huyện;
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- Trước ngày 05/6/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện gửi danh sách các cơ sở
tôn giáo, tín ngưỡng và dữ liệu đã nhập tin; Biểu 04H/TĐTKT-TG ”Số lượng cơ sở
tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phân theo xã/phường/thị trấn” về Ban Chỉ đạo
TĐT Thành phố;
- Trước ngày 15/6/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố hoàn thành danh sách
các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
- Trước ngày 25/6/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố gửi Biểu 04T/TĐTKTTG ”Số lượng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phân theo huyện/quận/thành
phố” về Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương.
2.2. 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;
- 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.
2.3. 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 TĐT Trung ương gửi
Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố danh sách đơn vị mẫu để rà soát, cập nhật;
- Các cơ sở SXKD cá thể điều tra mẫu: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố thực
hiện chọn mẫu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TĐT 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
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Trong 5 ngày cuối tháng 6 năm 2017 và quá trình điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng
điều tra 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, giám sát viên và tổ trƣởng
4.1. Điều tra viên
Điều tra viên là lực lượng quyết định chất lượng cuộc điều tra.
- 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, 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 sao cho 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.
- Điều tra viên phải có sức khoẻ, trình độ văn hoá, hiểu được nội dung điều
tra. Khi làm nhiệm vụ, điều tra viên có khả năng tiếp cận, phỏng vấn để thu thập
thông tin theo yêu cầu điều tra.
- Nhiệm vụ của điều tra viên: tham gia tập huấn đầy đủ, nhận phiếu và danh
sách đơn vị điều tra, 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, kiểm tra,
hoàn thiện phiếu điều tra, tổng hợp, giải trình danh sách đơn vị điều tra trên địa
bàn được phân công, chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều
tra do mình thực hiện, giao nộp phiếu điều tra hoàn chỉnh cho tổ trưởng hoặc
người có thẩm quyền.
4.2. Tổ trưởng
- Chỉ tuyển dụng tổ trưởng đối với phiếu điều tra của khối cá thể. Qui định
định mức 1 tổ trưởng phụ trách 5 - 7 điều tra viên.
- Tổ trưởng là người thông thạo nghiệp vụ, có kinh nghiệm, có khả năng giúp
điều tra viên giải quyết khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm kiểm tra phiếu,
giám sát các công việc của điều tra viên từ khâu triển khai đến khi kết thúc.
- Nhiệm vụ của tổ trưởng: tham gia tập huấn đầy đủ, chịu trách nhiệm điều
hành và quản lý đội 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, tổ trưởng tổ dân phố 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.
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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 TĐT cấp xã theo định kỳ
qui định, chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và bảo quản phiếu điều tra do điều tra
viên thuộc phạm vi quản lý giao nộp. 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 còn 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 TĐT cấp xã theo
quy định.
4.3. Giám sát viên
- Giám sát viên là các cán bộ thống kê và cán bộ thuộc các Sở, ngành của
Thành phố hoặc quận, huyện, thị xã có khả năng truyền đạt, phổ biến, hướng dẫn
nghiệp vụ điều tra.
- Giám sát viên có nhiệm vụ cùng tổ trưởng giám sát việc chấp hành, triển
khai các qui định, qui trình, kế hoạch điều tra, giải thích hoặc phản ánh kịp thời
những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai. Cùng với tổ trưởng trực tiếp
kiểm tra mẫu một số phiếu của điều tra viên để rút kinh nghiệm.
- Chịu sự điều hành của Tổ thường trực (giúp việc Ban chỉ đạo), theo dõi tiến
độ điều tra, trực tiếp đi kiểm tra tại một số địa bàn, tham gia nghiệm thu, tổng hợp
nhanh, làm báo cáo tiến độ, tổng kết tình hình điều tra.
- Giám sát viên được chia thành 2 cấp: cấp Thành phố, cấp huyện.
5. Tập huấn các Ban Chỉ đạo, giám sát viên, tổ trƣởng, điều tra viên
- Cấp Thành phố: Từ 15/2/2017 - 28/2/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố
tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Phổ biến kế
hoạch, nội dung phương án TĐT, hướng dẫn các qui trình và nội dung các loại
phiếu điều tra cho Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực TĐT cấp huyện, giám sát viên
và điều tra viên cấp Thành phố.
- Cấp huyện: Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai và tập
huấn 3 lớp với các nội dung:
+ Lớp 1: Từ 01/3/2017 - 08/3/2017 - Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổ chức
Hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Phổ biến kế hoạch, nội
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dung phương án TĐT, hướng dẫn các qui trình và nội dung các loại phiếu điều
tra cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã (2 đại diện tham dự 1 buổi), giám sát viên và
điều tra viên cấp huyện, điều tra viên cấp xã thực hiện lập danh sách và điều tra
khối hành chính, sự nghiệp. Thời gian lớp tập huấn là 2 ngày.
+ Lớp 2: Từ 15/4/2017 - 25/4/2017 - Ban chỉ đạo TĐT cấp huyện chủ trì,
phối hợp với Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tổ chức lớp tập huấn cho tổ trưởng, điều
tra viên cấp xã với nội dung: hướng dẫn lập danh sách cá thể, tôn giáo tín
ngưỡng. Thời gian tập huấn 1 ngày.
+ Lớp 3: Từ 10/6 - 20/6/2017 - Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện chủ trì, phối
hợp với Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tổ chức lớp tập huấn cho tổ trưởng, điều tra
viên cấp xã hướng dẫn phiếu điều tra 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.
6. Hoạt động tuyên truyền
- 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 TĐT các cấp, các ngành cần 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, 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.
- Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ cung cấp cho Ban Chỉ đạo TĐT các cấp 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) để tuyên truyền, phổ biến về
cuộc TĐT từ Thành phố đến tận các địa bàn điều tra.
- 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.
+ Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra khối cá thể, tôn giáo vào đầu tháng
5 và đầu tháng 7 năm 2017.
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7. Triển khai điều tra ghi phiếu
7.1. Đối với khối doanh nghiệp: bắt đầu từ ngày 01/3/2017.
Để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung
ương, kế hoạch triển khai điều tra ghi phiếu của Ban Chỉ đạo Thành phố cũng như
cấp huyện, cụ thể như sau:
- Phân công điều tra:
+ Điều tra viên cấp Thành phố chịu trách nhiệm điều tra các doanh nghiệp nhà
nước (kể cả DN cổ phần có vốn nhà nước dưới 50%), doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn các đơn vị quận,
huyện có số lượng doanh nghiệp lớn.
+ Điều tra viên cấp huyện chịu trách nhiệm điều tra các doanh nghiệp ngoài
nhà nước trên địa bàn, theo danh sách được phân công do Ban Chỉ đạo Thành phố
gửi về cho Ban Chỉ đạo cấp huyện.
- Từ ngày 01/3 đến ngày 30/4/2017: các điều tra viên triển khai gửi phiếu tới
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hệ, hướng dẫn phương pháp ghi
phiếu điều tra và những quy định cụ thể về nơi gửi, hình thức, thời gian gửi, để các
doanh nghiệp ghi phiếu gửi cho cơ quan thống kê.
- Từ 01/5 đến ngày 31/5/2017: điều tra viên các cấp đôn đốc thu phiếu, kiểm
tra đánh mã, hoàn thiện phiếu và nhập tin.
- Công tác kiểm tra, giám sát, nhập tin và nghiệm thu phải được tiến hành
song song với công tác điều tra ghi phiếu sao cho Ban Chỉ đạo Thành phố đảm bảo
kết thúc công tác nghiệm thu toàn Thành phố trước ngày 30/6/2017.
- Ngay sau khi kết thúc điều tra, các điều tra viên phải báo cáo giải trình số
lượng đơn vị được phân công điều tra theo các nguyên nhân: số doanh nghiệp điều
tra được, số còn hoạt động nhưng không thu được phiếu, số đã sát nhập, giải thể,
chuyển đi không xác định được … báo cáo giải trình được Ban Chỉ đạo các cấp
tổng hợp và gửi về Ban Chỉ đạo Thành phố qua Tổ thường trực TĐT trước ngày
30/6/2017 (theo biểu mẫu gửi kèm).
Lưu ý: Đối với khối doanh nghiệp, song song với thu thập phiếu điều tra
doanh nghiệp các đơn vị cần thu đầy đủ báo cáo Tài chính của các doanh nghiệp
theo qui định của Bộ Tài chính.
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7.2. Đối với khối hành chính, sự nghiệp: bắt đầu từ ngày 01/4/2017
- Từ 01/4/2017 - 31/5/2017: Triển khai thu thập số liệu khối hành chính, sự
nghiệp.
Trong quá trình triển khai điều tra, thu thập thông tin, công tác giám sát,
kiểm tra của Ban chỉ đạo các cấp được thực hiện theo quy định của phương án.
- Để tránh trùng, sót trong quá trình điều tra, trách nhiệm điều tra được
phân công cụ thể như sau:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương
binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và
Truyền thông, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Hà Nội cử điều
tra viên chịu trách nhiệm điều tra các đơn vị do mình quản lý.
+ Sở Giáo dục và Đào tạo cử điều tra viên chịu trách nhiệm điều tra các đơn
vị hành chính, sự nghiệp và khối các trường trung học phổ thông, giáo dục
thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp do Sở quản lý.
+ Điều tra viên cấp Thành phố do Cục Thống kê trưng tập chịu trách nhiệm
điều tra phiếu hành chính, sự nghiệp cấp trung ương (nếu có) và Thành phố
(không bao gồm các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc các Sở trên).
+ Điều tra viên cấp huyện chịu trách nhiệm điều tra phiếu khối hành chính,
sự nghiệp cấp huyện.
+ Điều tra viên cấp xã chịu trách nhiệm điều tra phiếu khối hành chính, sự
nghiệp cấp xã.
Trong tuần đầu, các giám sát viên, 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.
7.3. Đối với các khối cá thể và tôn giáo: bắt đầu từ ngày 01/7/2017.
- Từ 01/7/2017 - 30/7/2017: Triển khai thu thập số liệu cơ sở SXKD cá thể,
cơ sở tôn giáo.
Trong quá trình triển khai điều tra, thu thập thông tin, công tác giám sát,
kiểm tra của Ban Chỉ đạo các cấp được thực hiện theo quy định của phương án.
- Trách nhiệm điều tra được phân công cụ thể như sau:
+ Điều tra viên cấp huyện chịu trách nhiệm điều tra phiếu khối tôn giáo, tín
ngưỡng.
+ Điều tra viên cấp xã chịu trách nhiệm điều tra phiếu khối cá thể.
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Trong tuần đầu, các giám sát viên, 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.
7.4. Báo cáo tiến độ điều tra
Trong quá trình triển khai điều tra để đảm bảo tiến độ thu thập số liệu, Ban chỉ
đạo các cấp cần có kế hoạch tổ chức giao ban thường xuyên để nắm tiến độ cũng
như kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong TĐT. Những vấn đề chưa
rõ hoặc chưa thống nhất cần xin ý kiến của BCĐ cấp trên để được giải quyết. Thời
gian báo cáo tiến độ Ban Chỉ đạo Thành phố căn cứ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo
Trung ương và thực tế công việc phát sinh sẽ thông báo lịch cụ thể theo từng giai
đoạn điều tra.
8. Công tác nghiệm thu phiếu điều tra
Công tác nghiệm thu phiếu điều tra được thực hiện với các nội dung nghiệm
thu 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.
8.1. Đối với khối doanh nghiệp
- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện chịu trách nhiệm nghiệm thu các loại phiếu
điều tra và kết quả nhập tin khối doanh nghiệp do điều tra viên cấp huyện thực hiện.
Thời gian từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2017.
- Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối doanh
nghiệp và kết quả nhập tin cơ sở dữ liệu doanh nghiệp phân công cho cấp huyện và
điều tra viên Thành phố thực hiện. Thời gian từ ngày 10/6 đến ngày 30/6/2017.
8.2. Đối với khối hành chính, sự nghiệp
- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã nghiệm thu các loại phiếu của điều tra viên cùng
cấp khối hành chính sự nghiệp. Thời gian trước ngày 5/6/2017.
- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tiến hành nghiệm thu các loại phiếu điều tra,
biểu tổng hợp nhanh của Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã và của điều tra viên cấp huyện.
Thời gian trước ngày 10/6/2017.
- Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố tiến hành nghiệm thu các loại phiếu điều tra và
các biểu tổng hợp nhanh của Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện và của điều tra viên cấp
Thành phố. Thời gian trước ngày 30/6/2017.
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- Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương nghiệm thu các loại phiếu điều tra khối hành
chính sự nghiệp, biểu tổng hợp nhanh và kết quả nhập tin cơ sở dữ liệu cấp Thành
phố. Thời gian trước ngày 15/8/2017.
8.3. Đối với khối cá thể, khối tôn giáo
- Tổ trưởng nghiệm thu phiếu của điều tra viên khối cá thể.
- Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã nghiệm thu phiếu của tổ trưởng (khối cá thể), điều
tra viên cùng cấp khối tôn giáo. Thời gian từ ngày 01/8/2017 - 05/8/2017, sau khi kết
thúc giai đoạn thu thập thông tin tại địa bàn.
- Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện nghiệm thu phiếu điều tra, các biểu tổng hợp nhanh
của Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã, điều tra viên cấp huyện. Thời gian nghiệm thu từ 1 - 2
ngày tùy theo số lượng đơn vị điều tra và chất lượng thông tin của các phiếu điều tra.
Cấp huyện nghiệm thu cấp xã từ 06/8/2017 - 15/8/2017.
- Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố nghiệm thu phiếu điều tra và các biểu tổng hợp
nhanh của Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện từ 20/8/2017 - 15/9/2017. Sau đó Ban Chỉ
đạo Thành phố làm các thủ tục nghiệm thu với Ban Chỉ đạo Trung ương.
- Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương nghiệm thu các loại phiếu điều tra biểu tổng
hợp nhanh và kết quả nhập tin cơ sở dữ liệu cấp Thành phố. Thời gian trước ngày
15/10/2017.
9. 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 TĐT Trung ương qui định.
Thời gian tổng hợp nhanh ở mỗi cấp như sau:
- Từ ngày 01/8/2017 - 10/8/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp xã tổng hợp nhanh một
số thông tin chủ yếu về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và gửi về Ban Chỉ
đạo TĐT cấp huyện.
- Từ ngày 15/8/2017 - 10/9/2017: Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện tổng hợp nhanh
một số thông tin chủ yếu về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và gửi về Ban
Chỉ đạo TĐT Thành phố.
- Trước ngày 15/10/2017: Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố gửi báo cáo kết quả
tổng hợp nhanh toàn Thành phố về Ban chỉ đạo TĐT Trung ương.
(Nội dung, biểu mẫu tổng hợp nhanh các cấp được quy định trong Quy trình
tổng hợp nhanh).
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10. Xử lý số liệu, công bố kết quả
10.1. Xử lý số liệu, tổng hợp chính thức
- Toàn bộ phiếu điều tra phải được kiểm tra, làm sạch, đánh mã trước khi
nhập tin (lần 1). Nhập tin các phiếu điều tra thuộc khối doanh nghiệp do Ban Chỉ
đạo Thành phố và cấp huyện thực hiện theo phân cấp. Các phiếu điều tra còn lại do
cấp Thành phố nhập tin.
- Phiếu điều tra được nhập tin theo chương trình thống nhất toàn quốc. Những
dữ liệu nhập xong phải được chạy lỗi kiểm tra, rà soát (lần 2). Khi hoàn chỉnh dữ
liệu sẽ tiến hành tổng hợp. Số tổng hợp phải được kiểm tra, rà soát, so sánh với kỳ
Tổng điều tra trước và các số liệu hiện có (lần 3).
- Sau khi hoàn thành mọi công việc trên, toàn bộ dữ liệu của Hà Nội sẽ được
truyền mạng về Ban Chỉ đạo Trung ương để thẩm định và nhập vào số liệu toàn
quốc. Kết quả đạt yêu cầu sau nghiệm thu của Tổ Thường trực TĐT Trung ương
mới được Cục Thống kê đưa vào khai thác để làm báo cáo chính thức năm 2016 và
tổng hợp ở các bước tiếp theo.
10.2. Công bố kết quả Tổng điều tra
- Kết quả tổng hợp nhanh một số chỉ tiêu chính sẽ công bố vào tháng 12/2017.
- Kết quả tổng hợp chính thức được công bố vào quý III năm 2018 (sau khi
thống nhất với Ban Chỉ đạo Trung ương và cộng thêm phần số liệu của khối công
an, quốc phòng trên địa bàn) phân tổ chi tiết toàn bộ thông tin đã thu thập trong các
phiếu điều tra như: số cơ sở, số lao động phân theo loại hình cơ sở, ngành kinh tế,
phân theo trình độ đào tạo, độ tuổi, người quản lý...; các chỉ tiêu doanh thu, thu
nhập, công nghệ thông tin theo các phân tổ như trên.
- Ban Chỉ đạo Thành phố trên cơ sở số liệu chính thức tiến hành biên soạn một
số ấn phẩm phục vụ công tác quản lý và nghiên cứu, phổ biến cho các đối tượng có
nhu cầu sử dụng.
11. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra
Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo TĐT 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 đến khâu thu thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn.
- Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra ở Thành phố là các thành viên Ban
Chỉ đạo Thành phố, Tổ thường trực Thành phố, giám sát viên Thành phố. Lực
lượng kiểm tra của quận, huyện là các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, Tổ
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thường trực cấp huyện, giám sát viên cấp huyện. Lực lượng kiểm tra của xã/phường
là Ban Chỉ đạo xã/phường và các tổ trưởng.
- Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra: 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.
Cuộc Tổng điều tra sẽ có phúc tra và được tiến hành ngay sau khi kết thúc lập
danh sách hoặc thu thập phiếu. Ban Chỉ đạo Thành phố sẽ chọn một số quận/ huyện/
thị xã, phường/ xã/thị trấn để tiến hành phúc tra.
12. Tổng kết, khen thƣởng, kỷ luật
12.1. Tổng kết
Việc tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện Tổng điều tra Kinh tế 2017
trên địa bàn thành phố Hà Nội được tiến hành ở cấp Thành phố.
Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra trên
địa bàn thành phố Hà Nội. Thành phần tham dự gồm: Ban Chỉ đạo và Tổ Thường
trực TĐT cấp Thành phố, đại diện Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực TĐT cấp huyện,
đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng của Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân Thành phố, Cục trưởng Cục Thống kê.
12.2. 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 Thành phố, Giấy khen của Cục trưởng Cục Thống
kê.
Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể cho Ban Chỉ đạo cấp
huyện đối với các hình thức khen thưởng. Kinh phí khen thưởng đối với các hình
thức khen thưởng: Bằng khen Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Giấy khen của
Cục trưởng Cục Thống kê do ngân sách Trung ương cấp.
Đối với hình thức khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố
căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân trong cuộc Tổng
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điều tra, Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét,
quyết định và bố trí kinh phí khen thưởng theo qui định của pháp luật.
12.3. 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 qui định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị
truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.
VIII. THỜI GIAN TIẾN HÀNH
Nội dung công việc
1. Tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết
định của Thủ tƣớng Chính phủ về tổ
chức Tổng điều tra kinh tế 2017 trên
địa bàn thành phố Hà Nội

Thời gian thực hiện
Tháng 2/2017

Cơ quan chủ trì
Ban chỉ đạo TÐT
Thành phố

2. Công tác chuẩn bị
2.1 Thành lập BCĐ và tổ thường trực các Đã hoàn thàng trong
cấp
tháng 10-12/2016
2.2 Lập danh sách nền, rà soát danh sách Tháng 01, 02/2017
doanh nghiệp

2.3 Lập danh sách nền, rà soát danh sách Tháng 02, 3/2017
khối hành chính, sự nghiệp
2.4 Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra
Tháng 01/2017
2.5 Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng. Tháng 2, 3, 4, 6/2017

Cục Thống kê,
Cục Thuế, Sở Kế
hoạch và Đầu tư,
Sở Công Thương
Ban Chỉ đạo TÐT
Thành phố
Ban Chỉ đạo TÐT
Thành phố
Ban Chỉ đạo TÐT
các cấp

Đầu tháng 3/2017
Đầu tháng 5/2017
Đầu tháng 7/2017
2.7 Tập huấn cho Ban Chỉ đạo, Tổ thường Tháng 02/2017
trực TĐT cấp huyện, giám sát viên và điều
tra viên cấp Thành phố
2.8 Tập huấn cho Ban Chỉ đạo TĐT cấp Tháng 3/2017
xã, giám sát viên, điều tra viên cấp huyện
và điều tra viên cấp xã thực hiện lập danh
sách và điều tra khối HCSN

Ban Chỉ đạo TÐT
các cấp

2.9 Tập huấn lập danh sách khối cá thể, Tháng 4/2017

Ban Chỉ đạo TÐT

tôn giáo cho điều tra viên cấp xã; Tập

cấp huyện phối

2.6 Tuyên truyền cho TÐT
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Ban Chỉ đạo TÐT
Thành phố
Ban Chỉ đạo TÐT
cấp huyện

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

huấn thu thập thông tin phiếu điều tra cho Tháng 6/2017

hợp với Ban Chỉ

tổ trưởng và điều tra viên cấp xã

đạo cấp xã

2.10

Rà soát, lập danh sách thực tế đơn Trước ngày 15/5/2017

vị điều tra khối cá thể, tôn giáo

Ban Chỉ đạo TÐT
cấp huyện phối
hợp với Ban Chỉ
đạo cấp xã

3. Triển khai Tổng điều tra
3.1 Triển khai thu thập số liệu
- Khối doanh nghiệp (kể cả điều tra, ghi Tháng 3-5/2017

Ban Chỉ đạo TÐT

mã, và nhập tin)

các cấp

- Khối hành chính, sự nghiệp

Tháng 4-5/2017

- Khối cá thể, tôn giáo

Tháng 7/2017

3.2 Kiểm tra, giám sát, thanh tra thu thập
Ban Chỉ đạo TÐT

số liệu:
- Khối doanh nghiệp, HCSN

Tháng 4,5,6/2017

- Khối cá thể, tôn giáo

Tháng 7,8/2012

3.3 Nghiệm thu phiếu điều tra

các cấp
Ban Chỉ đạo TÐT

- Khối doanh nghiệp, HCSN

Tháng 6/2017

- Khối cá thể, tôn giáo

Tháng 8 - 9/2017

các cấp

3.4 Tổng hợp nhanh số liệu
- Cấp xã

Từ 01/8-10/8/2017

Ban Chỉ đạo TÐT

- Cấp huyện

Từ 15/8-10/9/2017

các cấp

- Cấp Thành phố

Trước 15/10/2017

3.5 Rà soát, hoàn chỉnh dự toán kinh phí Tháng 7-10/2017

Ban Chỉ đạo TÐT

TÐT theo số lượng địa bàn, đơn vị điều tra

Thành phố

thực tế tại địa phương để báo cáo Ban chỉ
đạo TW điều chỉnh dự toán
4. Xử lý, tổng hợp, công bố kết quả TĐT
4.1 Công bố kết qủa tổng hợp nhanh

Tháng 12/2017

4.2 Xử lý, tổng hợp kết quả chính thức

Tháng 1- 7/2018

4.3 Công bố các ấn phẩm, hoàn thiện cơ Quý III năm 2018
sở dữ liệu Tổng điều tra
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Ban Chỉ đạo TĐT
Thành phố

XI. KINHPHi

1. Kinh phi
Kinh phi T6ng di@utra kinh t€ 2017 do ngan sach Trung uong c~p cho Ban
Chi d~o TDT Thanh ph6 theo kh6i lugng cong vi~c, s6 hrQ'ng don vi di@utra th\IC
t€, dinh rnuc kinh phi binh quan cho tirng lo~i cong vi~c, phil hQ'Pvai ch€ dQ tai
chinh hi~n hanh.
Thanh ph6 h6 trQ'rnQt phftn kinh phi cho ho~t dQng cua Ban Chi d~o Thanh
ph6, cong tac tuyen truy@nva t6ng hQ'Pnhanh rnQt s6 chi tieu ph\lc V\lyeu c~u quan
ly cua Thanh ph6.
Uy ban nhan dan cac qu~n, huy~n, thi xa t~o di@uki~n h6 trQ'kinh phi cho ho~t
dQng cua Ban Chi d~o cAp huy~n, cong tac tuyen truy@nva t6ng hQ'Pnhanh mQt s6
chi tieu ph\lc V\lyeu c~u quan ly cua c~p minh.
Ban Chi d~o TDT Thanh ph6 giao C\lC Th6ng ke Ha NQi ph6i hQ'P Sa Tai
chinh Ha NQi xay d\Illg d\I toan va huang dan cong khai cac khofm duQ'c chi theo
ch€ dQ cho Ban Chi d~o TDT c~p huy~n d€ tri€n khai kip thai cac cong vi~c cua
TDT theo dung k€ ho~ch. C\lC Th6ng ke Ha NQi chiu trach nhi~m q':ly€t toan vai
T6ng C\lCTh6ng ke va UBND Thanh ph6 theo dung ch€ dQ qui dinh.

su d\lng

Kinh phi T6ng di@utra phai duQ'c qmln ly,
khoan m\lC, dinh muc, tiSt ki~m, hi~u qua.

dung ch€ dQ, m\lC dich,

sa

Tren co
kS ho~ch nay, Ban Chi d~o TDT c~p huy~n co trach nhi~m xay
d\Ing k€ ho~ch tri€n khai TDT tren dia ban va huang dan Ban Chi d~o TDT c~p xa
t6 chuc, thl,l'chi~n dam bao phil hQ'Pva th6hg nh~t vm k€ ho~ch chung cua Ban Chi
d~o Thanh ph6.
T6ng di@utra kinh t€ 2017 la cUQcT6ng di@utra quan -trQng, phuc t~p, ph~m
vi rQng, lien quan d€n nhi@u d6i tugng khac nhau, thu th~p s6 li~u trong thai gian
ng~n. Yeu c~u Ban Chi d~o TDT cac c~p, cac Sa, ban, nganh din cu vao nhi~m V\l
duQ'c giao, cfin quan tri~t, tiSn hanh t6 chuc tri€n khai t6t cac cong vi~c cua TDT
theo dung ti€n dQ, dam bao th\Ic hi~n thanh cong cUQcT6ng di@utra kinh tS 2017
tren dia ban thanh ph6 Ha NQi.

f6' .~~

Noi nh{in:

~i' T~RUONG

.

- BCD TDT TW;
- TT TV, TT HDND Thanh ph6;

*

(d~ b/c)

B~e-

l

.0~~"1>t

~

,11),.

r:~'

- Chu tich UBND Thanhph6;
- Cac dlc PCT UBND Thanh ph6;
- Thanh vien BCD Thanh ph6;
- Cac

Sa, nganll, d<m vi thuQc Thanh ph6;

- UBND cac qu~n, huy~n, thi xa;
- Dai PT &THHN, Bao HNM, Bao KTDT;
- VPUB: CVP, PCVP
.

TV.Dung,

KT, TKBT;

PHOCHU TICH UBND THANH PHO
Nguy~n Doan Toan
----_._~-

- Luu: VT, KTvan~
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ACH T~P DoAN, TONG CONG TV, DOANH NGHI~P

H~CHTOANTOAN~GANH
~flch

s6:35 IKH-BCD

ngay~6 thang 02 nam 2017 cLla BCD TDT Kinh I~
Thanhph6)

1. T~p d02mBuu chinh ViSn thong Vi~t Nam;
2. Tbng cong ty Buu di~n Vi~t Nam;

.

3. Tong cong ty VNPT (Vinaphone);
4. Cong ty c6 ph~n ViSn thong FPT;
5. T~p doan ViSn thong Quan dQi Viettel;
6. Tbng cOhg ty ViSn thong Mobiphone;

7. T~p doan Di~n h,.rcVi~t Nam;
8. T~p doan Bao Vi~t;
9. Tbng cong ty c6 ph€m Bao Minh;
lO. Cong ty TNHH bao hi~m nhan th9 Prudential Vi~t Nam;
11. Tbng cong ty Bao hi~1l1D~u khi Vi~t Nam;

12. Cong ty Bao hi~m nhan th9 Manulife;
13. Cong ty cb ph~n Bao hi~m Petrolimex;
14. Cong ty c6 ph~n Bao hi~m Buu di~t1(PTl);
15. Cong ty TNHH Biw hi~m Dai.-ichi life
16. Cong ty TNHH Bao hi~m nhan th9 AlA (Vi9t Nam);
17. T6ng cong ty Duong s~t Vi~t Nam;
18. T6ng cong ty Hang khong Vi~t Nam;
19. Tbng cong ty Cang hang khong Vi~t Nam;
20: Cong ty c6 ph~n Hang khong Vietjet;
21. Ngan himg Thuang m?i c6 ph~n D&utu va Phat tri~n Vi~t Nam;
22. Ngan hang Thuang m?i c6 ph~n Ngo?i thuang Vi~t Nam";
23. Ngan hang Thmmg m?i c6 ph~n Cong thuang Vi~t Nam;
26

24. Ngan hang Nong nghi~p va Phat triSn nong thon Vi~t Nam;

Xufrt Nh~p

25. Ngan hang Thuong m?i e6 ph~n

khftu;

26. Ngan hang Thuong m?i e6 ph~n Sai gon Thuong tin;
27. Ngan hang thuong m?i e6 ph~n

Ky thuO'ng Vi~t Nam;

28. Ngan hang Thuong m?i e6 ph~n

A Chau;

29. Ngan hang ThuO'ng m?i e6 ph~n Dong

A;

30. Ngan hang thuO'ng m?i e6 ph~n Quan oQi;
31. Ngan hang ThuO'ng nwi e6 ph~n Sai gon.
32.Ngan hang TMCP Sai Gon- Ha NQi (SHB)
33. Ngan hang TMCP PhM triSn Thanh ph6 HCM .o-IDbank)
34. Ngan hang TMCP cae ON ngoai qu6e doanh (VPbank)
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Lo~i phi~u

Kh6i doanh nghi~p
Phi~u s61 AJTDTKT -DN: Phi~u thu th~p thong tin d6i v6i doanh nghi~p Ap d¥ng cho cac DN nha nuo'c, DN ngoai nha nuac, DN co v6n ddu ttf tnrc
ti~p nuo'c ngoai, h9'P tac xii/lien hi?p h9P tac xii, doanh nghi?p thanh vien
tr~l'Cthu6c
Phi~u lA.lITtYfKT-HTX:

2

_
K~t qua ho?t dQng eua hqp tae xa - Ap d¥ng cho

cac h9P tac xii, lien hi?p h9P tac xii, quy tin d¥ng nhan dan
Phi~u s6 1A.2/TDTKT -CN: K~t qua san xu~t va tieu th\1 san ph~m eong
nghi~p - Ap d¥ng cho doanh nghi?p don/co si)' tr~I'Cthu6c co hoc;ztd6ng cong

3

nghi?p
Phi~u s6 1A.2m/TDTKT-DVGC:

4

K~t qua ho?t dQng gia eong hang hoa voi

nuoe ngoai - Ap dl:'ng cho doanh nghi?p co th~l'c hi?n hogt a6ng gia cong,

5
6

7

8

9

lap rap hang hoa vo'i nuo'c ngoai
Phi~u s6 1A.3/T£>TKT -XO: K~t qua ho?t dQng xay d\l'ng - Ap d~tng cho
doanh nghi?p donlco se)'tr¥'c thu6c co hoc;ztd6ng xay dwz
Phi~u s6 1AA/T£>TKT -TN: K~t qua ho?t dQng thuang nghi~p - Ap d¥ng
cho doanh nghi?p donlco SO' tr~l'cthu6c co hoc;ztd6ng: ban buon, ban Ie, sil'a
clnl'Q a to, mo to, xe may va xe co d6ng co' kha~_.
._-._--------.Phi~u s6 lA.5.lITDTKT-VT:
K~t qua ho?t dQng v~n tai, buu ehinh, ehuy~n
phat - .lip d~tng cho doanh nghi?p donlcO' sr/ tnrc thu6c co h0(11 d6ng vQn
tcli, bzl'u chinh, chuyJn phat
Phi~u s6 1A.5.2/TDTKT-KB:
K€t qua ho?t dQng kho bai, b6e x~p, h6 trq
v~m tai - Ap d~mg cho doanh nghi?p aonlcO'
tr~l'cthu6c co hoc;ztii6ng kho

so'

bai, b~c x~p, h6 tr9~~~?!.!!J/.!L ..
-- __
._. _ .--------_.-----Phi~u s6 1A.6.1/TDTKT-L TAU: K~t qua ho?t dQng dieh V\1 luu tr6, an
u6ng - lip d~tng cho doanh nghi?p donlcO'

so' tr¥'c thu6c

co h0(11a6ng dich

luti trit, an u{mg
Phi~u s6 lA.6.2/TDTKT-DL;
K~t qua ho?t dQng dieh Vl:1du l!ch 1fr h~mh lip d~mg cho doanh nghi?p donlco' SO' tr~I'Cthu6c co hoqt d6ng cung c6p

V~l

10

______ dich V~i du ljct7-{Q'-.!?i.'!.1h
ya cac hoq1 d6ng h6 tr(J' du ljch __....
.
_
11
Phi~u s6 lA.7.l/f-YfDN-TC:
K.~t qua ho?t dQng dich Vl:1tai chinh va ho?t
dQng h6 trq dieh Vl:1tai ehinh - A d/:lng cho cac doanh nghi?plco
thu6c
•••
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__
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_

so'

12

13

14

15

16

17
18
_._--~-

19

20

cac t6 Chll'Ctin d¥ng; ngan himg, cong ty tai chinh, quy tin d~mg nhan
dan, ...
PhiSu s6 1A.7.2/DTDN- XNKNH: HO<;1t
dQng xu~t, nh~p khAu dich vv cua
ngan hang, t6 chuc tin d\mg - Ap d~mg cho cac ngan hang thuang mgi va t6
chuc tai chinh co hogt a(mg xudt, nh(lp khau dich v¥
PhiSu s6 lA.8/DTDN-BH: KSt qua hO<;1t
dQng kinh doanh bao hiSm va moi
giai bao hi~m - Ap d¥ng cho cac doanh nghi?p danlea se)'tr¥'c thu(Jc co hogt
a(Jng kinh doanh bao hiim va moi gio'i bao hiim
PhiSu s6 lA.9.1n~£)TKT-BDS: KSt qua hO<;1t
dQng dich V\l kinh doanh b~t
dQng san - Ap d~mg cho doanh nghi?p aan/ca So' tr~rc thu(Jc co hogt a(Jng
kinh doanh, ttl' vdn, moi gio'i, adu gia bdt a(Jng san, adu gia quyJn Sl; d¥ng
ddt
PhiSu s6 lA.9.2/TDTKT-TT: KSt qua hO<;1t
dQng djch vv thong tin va truySn
thong - rip d?mg cho doanh nghi?p aonlea so' tr?l'cthu(Jc co hogt a(Jng: xudt
ban, ai?n anh, phat thanh, truyJn hinh, viln thong, l(lp trinh, tu vdn, djch V¥
khac lien quan din may vi tinh va thong tin
PhiSu s6 lA.9.3/TDTKT-DVK: KSt qua hO<;1t
dQng dich V\l khac - Ap d¥ng
cho doanh nghi?p donlea so' r~c thu(Jc co hogt a(Jng dich v¥ chuyen man,
khoa h9C, hanh chinh h6 tr9~ngh? thu(lt vui chai giai tri va djch v¥ khac
PhiSu s6 lA.9.4/TDTKT- YT: KSt qua hO<;1t
dQng djch vv y tS - Ap d¥ng cho
doanh nghi?p danlea So'tr¥'c thu(Jc co hogt d(Jng kham, chua b?nh
PhiSu s6 lA.9.5/TDTKT-GD: KSt qua hO<;1t
dQng dich V\l giao d\lc - Ap
d¥ng cho doanh nghi?p don/cO' So' tr¥'c thu(Jc co hogt a(Jng giao d¥c, aao
tao
PhiSu s6 1A.l O/TDTKT-RT: K~t qua hO<;1t
dQng thu gom va xu ly fClcthai,
nuac thai - Ap d~mg cho doanh nghi?p donlea so' tr?I'Cthu(Jc co hogt a(mg
thu gom, XLI' If; rac thai, nuo'c thai
PhiSu 1Am/TDTKT -KH: PhiSu thu th~p thong tin vS Slr dVng cong ngh~
trong san xu~t - Ap d~tngcho cac doanh nghi?p hogt a<;5ng
trong nganh cong
nghi?p chi biin, chi 19odU9'Cch9n
di~u tra
PhiSu 1C/TDTKT-DT: PhiSu thu th~p thong tin ap dVng cho cac doanh
nghi~p dang d&utu, chua di vao san xu~t kinh doanh
PhiSu 1D/TDTKT -CS: PhiSu thu th~p thong tin vS tr\l
chinh cua doanh
nghi~p, chi nhanh/v8.n phong d<;1idi~n cua doanh nghi~p nuac ngoai - rip
d¥ng cho van phong tr¥ so' chinh cua doanh nghi?p, chi nhanh, van phong
agi di?n cua doanh nghi?p nuac ngoai
KhBi hanh chinh, s,! nghi~p
PhiSu 3A/TDTKT-NN: PhiSu thu th~p thong tin v~ co quan Dang, Nha
nuac - rip d¥ng cho cac co' quan thu(Jc Dimg, Qu6c H<;5i,Chinh phu, Toa
an, Vi?n kiim sat, cac t6 chuc chinh tri - xii h(Ji, khong thu<;5cdanh sach

mau
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di~u tra mau thu/chi
Phi~u 3Am/TDTKT -NN: Phi~u thu th~p thong,tin di~u tra m~u v~ cO'quan

2

Dang, Nha nuac - Ap d~tng cho cac CO' quan thupc Dang, Qu6c Hpi, Chinh
phil, Toa an, Vi?n kiJm sat, cac t6 Chtl'Cchinh trj - XQ hpi, thupc danh sach
di~u tra mau thu/chi
Phi~u 3S/TDTKT-SN: Phi~u thu th~p thong tin v~ cO'so' sV' nghi~p (trt\' cO'

3

sa y t~, giao

dvc dao t:;to, van hoa, thS thao, thong tin truy~n thong) - lip

d~tng cho cac

cO'

sa Sltl'nghi?p khong thupc danh sach di~u tra mdu thu/chi)

Phi~u 3Sm/TDTKT-SN: Phi~u thu th~p thong tin di~u tra m~u v~ cO' So' sV'

4

nghi~p (trtr cO'sa y t€, giao dl;lCdao t:;to,van hoa, thS thao, thong tin truy~n

t~(mg).-:.1p.!}!~g.~!!0
cqc

so' thupc danh sac~ di.~u.!ra mau thu/chi __
Phi~u 3Y/TDTKT-YT: Phi€u thu th~p thong tin v~ cO' sO' y t€ - Ap dl:lng

5

CO'

cho cac co' SC)'
y tJ khong thw)c danh sach di~u tra mau thu/chi
6

Phi€u 3Ym/TDTKT- YT: Phi~u thu th~p thong tin di~u tra m~u v~ cO' sO' y

t€ - Ap
7

d~tng cho cac

CO'

so' y tJ thupc danh sach di~u tra mau thu/chi

Phi€u 3G/TDTKT -GD: Phi~u thu th~p thong tin v~ cO'sO' giao dl;lC,dao t:;to
_ lip d~mg cho cac

8

CO'

so' giao d¥c dew tg.o khong thupc danh sach di~u tra

mau thu/chi
Phi~u 3Gm/TDTKT -OD: Phi€u thu th~p thong tin di~u tra m~u v~ cO' sa
giao d\lc, d~w t:;to - lip d~tng cho cac

9

sach di~u tra mdu thu/chi
Phi~u 3V/TDTKT -VB: Phi€u thu th~p thong tin v~ co
hoa, th~ thao - lip d¥ng cho cac

10

cO'

11

sa ho:;tt d<)ng van

so' van hoo, th~ thao khong thupc danh

sach di~u tra mau thu/chi)
Phi~u 3Vm/TDTKT-VH: Phi~u thu th~p thong tin di~u tra m~u v~ cO' so
van hoa, thS thao - lip d~tng cho cac

---

se)'giao d~lCdew tfLOthupc danh

CO'

sach di~u .._-----------_._-_._---_.
Ira mau thu/chi
_._---_

CO'

so' van hoa, thJ thao thupc danh

__ ._-_._-------_._---

---_.-

Phi~u 3T/TDTKT-TT: Phi~u thu th~p thong tin v~ cO' sa ho~t d<)ng thong
tin, truy~n thong - Ap d~tng cho cac CO"sa thong tin, truy~n thong khong

12

thupc danh sach di~u tra mdu thu/chi)
Phi~u 3Tm/TDTKT- TT: Phi~u thu th~p thong tin di~u tra m~u v~ co sO'
thong tin, truy~n thong - lip d~tng cho cac co' six thong tin, Iruy~n thong
thu9c danh sach di~u tra mc7uthu/chi
Phi~u 3H/TDTKT-HH: Phi~u thu th~p thong tin v~ h<)1,hi~p hQi va cac
..

13

,.._.~_.. _0.

t6

chuc phi Chinh phil nuac ngoai - Ap dltlng cho cac hpi, hi?p hpi va cac t6
L~.~tl'C
Ehi_.~h~n~E~!!:-nu:o'c
ngoai hogtdpng tt;liVi?t Nam
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III
1

Kh8i

ca th~

PhiSu 2/TDTKT -CT: PhiSu thu th~p thong tin vS cO'

sa SXKD

ea th~ - rip

d¥ng cho co si)'khong thu(Jc danh sach diJu tra mau kit qua SXKD

sa

2

PhiSu 2A/TDTKT-CN: PhiSu thu th~p thong tin vS cO' SXKD ca th~ ho~t
dQng cong nghi~p - rip d1j.ngcho co' So' thu9C danh sach aiJu tra mau kit
qua san xudt cong nghi?p

3

PhiSu 2B/TDTKT -VT: PhiSu thu th~p thong tin vS cae cO' SXKD ea th~
ho~t dQng v~n tM, kho ba:i - rip d1j.ngcho co sa thu(Jc danh sach diJu tra
mau kit qua kinh doanh wjn tai, kho bai

4

PhiSu 2C/TDTKT-TN: PhiSu thu th~p thong tin vS cae cO'

sa

sa SXKD

ea th~

ho~t dQng thuang m?i - rip d1j.ngcho co' sa thu9C danh sach diJu tra mail
kit qua kinh doanh ban buon, bim Ie hang hoa, sua chua o to, mo to, xe may
va xe co d(Jng co khac
5

IV
1

sa

PhiSu 2D/TDTKT-DV: PhiSuJhu_th~p thong tin vS cae cO' SXKD ca th~
ho?t dQng djch V\l - rip d1j.ngcho co' So' thu9C danh sach diJu tra mau kit
qua kinh doanh djch v1j.
Kh8i ton giao
PhiSu 4/TDTKT -TG: PhiSu thu th~p thong tin vS cO'
nguang

sa

ton giao, tin

I

i
'I
i'
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