
 
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 575/QĐ-TCTK Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp, hợp tác xã 

và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi  

 

 

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 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 

65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực 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; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tổ chức điều tra thống kê hàng tháng các doanh nghiệp, hợp tác 

xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi theo 

phương án ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã và chủ cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể quy định ở Điều 1 được chọn vào mẫu điều tra có trách 

nhiệm cung cấp trung thực và đầy đủ thông tin theo phiếu điều tra. 
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Điều 3. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều tra ở cấp tỉnh, thành phố theo đúng 

phương án quy định. Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ có trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả của cả nước. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế cho 

Quyết định số 612/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp ngoài 

nhà nước, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải 

kho bãi. 

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Vụ trưởng Vụ 

Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

của Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

 - Như điều 5; 

 - Lãnh đạo Tổng cục;  

 - Lưu: VT, TMDV. 

 
 

 

 

 

 


