
Tin chữ tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 (Phát sóng 19h trên 

VTV1 từ 27/3 – 5/4/2020) 

(Đề nghị các Đài TH địa phương chuyển tiếp hoặc phát lại nhiều lần trong các 

chương trình thời sự của Đài) 

 

Ngày 27/3 

1. Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành 

Điều tra doanh nghiệp năm 2020 theo Chương trình Điều tra thống kê 

quốc gia hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Ngày 28/3 

2. Điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thu thập thông tin cơ bản về hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hợp tác xã/liên hiệp 

hợp tác xã thuộc các loại hình kinh tế trên phạm vi cả nước. 

 

Ngày 29/3 

3. Điều tra doanh nghiệp năm 2020 nhằm thu thập thông tin phục vụ công 

tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và 

các doanh nghiệp. 

Ngày 30/3 

4. Trong Điều tra doanh nghiệp năm 2020, giám đốc các doanh nghiệp, 

chủ nhiệm hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo đầy 

đủ, chính xác và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra theo Luật định. 

Ngày 31/3 

5. Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 

là sử dụng bảng hỏi điều tra trực tuyến, giúp tiết kiệm nguồn lực, giúp 

xử lý, tổng hợp số liệu nhanh, chính xác và công bố sớm kết quả điều 

tra… 

 

Ngày 1/4 



6. Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sử dụng phương pháp điều tra trực 

tuyến, doanh nghiệp tự kê khai trên bảng hỏi điều tra điện tử thay cho 

phiếu giấy truyền thống.  

Ngày 2/4 

7. Trong Điều tra doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp được cấp mật 

khẩu để truy cập trang web điều hành điều tra doanh nghiệp và thực 

hiện kê khai thông tin vào webform theo thời gian qui định. 

Ngày 3/4 

8. Điều tra doanh nghiệp năm 2020 triển khai thu thập số liệu từ ngày 

01/4/2020 đến ngày 30/5/2020. 

Ngày 4/4 

9. Kết quả Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sẽ được sử dụng để tổng hợp 

và biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, biên 

soạn "Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam " và “Sách Trắng Hợp tác xã 

Việt Nam”. 

Ngày 5/4: 

10.  Ngày 01 tháng 4 năm 2020, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành 

Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước theo Chương 

trình Điều tra thống kê quốc gia hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt. 

 

 

 

 


