
   TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƢỚC 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 

             Số : 87 /KH-CTK                  Bình Phước, ngày 12  tháng 2  năm 2019       

     

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

PHƢƠNG ÁN ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 

 

Thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019 theo Quyết định số 

572/QĐ-TCTK ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê. Cục Thống kê Bình Phước xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án 

điều tra trên địa bàn tỉnh như sau : 
 

STT Nội dung công việc 
Thời gian thực 

hiện 
Đơn vị thực hiện 

A B 1 2 

I Công tác chuẩn bị   

1 
Thành lập Tổ Thường trực  chỉ đạo 

điều tra doanh nghiệp 2019. 
12/2/2019 

Phòng Công 

Thương 

2 

Hoàn chỉnh các loại danh sách 

doanh nghiệp chia theo huyện, thị 

gồm : 

  + Danh sách điều tra phiếu 1A 

  + Danh sách điều tra phiếu 1B 

  + Danh sách các doanh nghiệp tăng 

mới 2018. 

  + Danh sách các đơn vị cơ sở trực 

thuộc. 

  + Danh sách các doanh nghiệp mẫu 

làm phiếu 2.1 và 2.2. 

 

 

 

 

 

Trước    

23/2/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Công 

Thương 

 

 

 

 

3 

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp 

vụ cho: 

- Chi cục Thống kê và điều tra viên 

các huyện, thị , thành phố và Tổ 

thường trực. 

 

 

Sáng  25 /2/2019 

 

 

 

Tổ Thường trực 

II Điều tra, giám sát, xử lý, tổng hợp   

1 

Triển khai thu thập thông tin và thu 

các loại phiếu điều tra doanh nghiệp 

năm 2019. 

Từ 01/3/2019 

đến 19/05/2019 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị, thành 

phố ; Cục Thống 

kê (Tổ TT) 

2 

Kiểm tra, giám sát điều tra tại 

doanh nghiệp: 

   Cục Thống kê cùng các chi cục 

Thống kê các huyện, thị , thành phố 

tổ chức giám sát việc thực hiện 

 

Trong khoảng 

thời gian từ 

1/3/2019 đến 

đến 19/5/2019 

 

Tổ Thường trực ; 

Chi cục Thống kê 

các huyện, thị, 

thành phố cùng 



phương án điều tra  và xử lý các 

trường hợp khó khăn trong điều tra 

doanh nghiệp. 

 

thực hiện 

3 

Báo cáo tiến độ: (Có biểu kèm theo) 

- Báo cáo tiến độ điều tra ( đợt 1) 

- Báo cáo tiến độ điều tra ( đợt 2) 

- Báo cáo tiến độ kết thúc điều tra 

 

20/3/2019      

18/4/2019 

     20/5/2019 

 

 

Chi cục Thống kê 

 

4 

Nghiệm thu kết quả điều tra (Cấp 

tỉnh). 

- Xây dựng kế hoạch nghiệm thu 

- Nghiệm thu phiếu điều tra doanh 

nghiệp có vốn ĐTNN, doanh nghiệp 

trong các khu công nghiệp và doanh 

nghiệp nhà nước. 

- Nghiệm thu phiếu điều tra doanh 

nghiệp ngoài nhà nước. 

 

 

Trước 15/5/2019 

Trước 25/5/2019 

 

 

 

Trước 25/5/2019 

 

 

Tổ thường trực 

Tổ thường trực 

 

 

 

Tổ Thường trực và 

Chi cục Thống kê 

huyện, thị, thành 

phố 

5 
Chỉnh lý, đánh mã phiếu điều tra 

- Các loại phiếu điều tra doanh 

nghiệp năm 2019. 

 

Trước 21/6/2019 

 

 

Tổ thường trực 

6 

Nhập tin, xử lý và nghiệm thu số 

liệu điều tra 

- Xử lý, kiểm tra số liệu và báo cáo 

giải trình, cảnh báo lỗi và truyền kết 

quả nhập tin về Tổng cục Thống kê. 

 

 

 

Trước 10/7/2019 

 

 

 

 

Tổ thường trực 

 

 

7 
Công bố kết quả tổng hợp nhanh điều 

tra doanh nghiệp năm 2019. 
Tháng 10/2019 

 

Tổ thường trực 

 

 

                           
 Nơi nhận :                
- Lãnh đạo cục; 

- Tổ TT ; 

- CCTK các huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: CN, VT. 

                       

             
 


