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                 Số:       /CV-CTK Bình Phước , ngày  7 tháng  02 năm 2020 
 

V/v rà soát danh sách doanh nghiệp 

                    Năm 2020 . 
             

Kính gửi :  Chi cục Thống kê huyện/thị/thành phố. 
 

 Thực hiện phương án điều tra  doanh nghiệp năm 2020 theo Quyết định số  

1193 /QĐ-TCTK  ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê. 

 Thực hiện theo thư công tác của Tổ thường trực ĐTDNTW ngày 5 tháng 2 

năm 2020 về việc hướng dẫn triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2020. 

Tổ thường trực điều tra doanh nghiệp năm 2020 tỉnh Bình Phước đề nghị 

Chi cục Thống kê huyện/thị/thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Rà soát danh sách doanh nghiệp: 

- Đối với danh sách doanh nghiệp tăng mới: Chi cục Thống kê tiến hành rà 

soát, thống nhất danh sách doanh nghiệp với  Chi cục Thuế để  cập nhật, bổ sung 

thêm thông tin về điều tra viên, ngành nghề, trình trạng hoạt động …; 

- Đối với danh sách chọn mẫu phiếu 1A/ĐTDN-DN: Tiến hành rà soát thực 

tế tại địa bàn để thu thập thông tin về tên người cung cấp thông tin, điện thoại, 

email, tình trạng hoạt động, tên điều tra viên….(cột đánh dấu màu vàng ); 

+ Kiểm tra và cập nhật chính xác thông tin về địa chỉ doanh nghiệp (mã 

huyện) để thuận lợi cho việc phân quyền điều tra viên theo cấp huyện. 

Lưu ý:   

+ Đối với doanh nghiệp dưới 100 lao động được chọn mẫu điều tra phiếu 1A 

(cột tình trạng mã = 1) trong quá trình rà soát mất mẫu, thay đổi ngành kinh doanh, 

giải thể, phá sản….thì điều tra viên chủ động thay mẫu theo quy định trong phương 

án điều tra. Trong trường hợp doanh nghiệp mất mẫu thuộc đối tượng điều tra 

phiếu số 2/ĐTDN-CMCN  thì doanh nghiệp được thay mẫu đồng thời làm phiếu 2 

này). 

+ Sau khi kết thúc khâu rà soát, Cục Thống kê sẽ cung cấp cho doanh 

nghiệp: địa chỉ webform, tài khoản, mật khẩu  để doanh nghiệp cung cấp thông tin 

trực tuyến theo hướng dẫn. 

- Đối với danh sách doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B/ĐTDN-DS: điều tra 

viên không tiến hành rà soát nhưng Chi cục Thống kê huyện, thị, thành phố phải 



cung cấp tên điều tra viên để thuận lợi cho Tổ Thường trực chỉ đạo điều tra doanh 

nghiệp tỉnh cập nhật và phân cấp cho điều tra viên. 

 + Thực hiện rà soát danh sách các doanh nghiệp có đến thời điểm 

31/12/2019 (có biểu mẫu và file hướng dẫn đính kèm). 

 + Hình thức rà soát : Trực tiếp đến doanh nghiệp, HTX, gửi thư điện tử, gọi 

điện thoại,… đế xác minh thông tin về doanh nghiệp trên địa bàn. 

 + Thời gian thực hiện từ ngày 07/02/2020 đến hết ngày 27/02/2020. 

- Điều tra viên rà soát: Do Chi cục Thống kê huyện, thị, thành phố chọn. 

- Công tác tập huấn : Cục Thống kê không tập huấn rà soát doanh nghiệp, 

chỉ tập huấn nghiệp vụ điều tra doanh nghiệp cho Chi cục Thống kê huyện, thị,  

thành phố. 

 - Kinh phí: Sẽ có hướng dẫn sau. 

2. Tài liệu gửi kèm: 

- Tài liệu hướng dẫn (Phương án, biểu mẫu…). 

- Kế hoạch rà soát và biểu mẫu báo cáo 

- Danh sách doanh nghiệp cần rà soát.  

 Công tác rà soát danh sách doanh nghiệp là một khâu quan trọng quyết định 

thành công của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020; Vì năm nay thông tin thu 

thập được nhập trực tiếp trên webform (doanh nghiệp tự kê khai) do vậy công tác 

rà soát để chọn các doanh nghiệp vào mẫu điều tra thông tin của phiếu 1A là phải 

chính xác. 

(Trong quá trình thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp nếu có vướng  

mắc xin liên hệ với tổ Thường trực điều tra doanh nghiệp tỉnh Bình Phước số điện 

thoại 02713.838.898; 02713.879.106 để phối hợp thực hiện) 

 Tổ thường trực điều tra doanh nghiệp tỉnh Bình Phước yêu cầu Chi cục 

Thống kê huyện/thị/thành phố  thực hiện đầy đủ nội dung theo hướng dẫn để cuộc 

điều tra doanh nghiệp năm 2020 đạt kết quả tốt ./. 

                                                  TT.TỔ THƯỜNG TRỰC 

         PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ                           

Nơi nhận:                

- Như trên;                                                 

- Lãnh đạo cục;   
- Tổ TT ; 

- Lưu: VT  ;                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                             

                     KIỀU HỮU QUANG 
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