
Thông tin người trả lời phiếu

Họ và tên người cung cấp thông tin: ………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………………..

A1

A.1.1

A.1.2

A1.3 Số điện thoại: 

A1.4 Email :

A1.5 Loại hình doanh nghiệp

(Chọn 01 lựa chọn phù hợp nhất và điền số liệu)

01. Công ty TNHH

02. Công ty Cổ phần

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG CỦA TOÀN DOANH NGHIỆP

 ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Phiếu 1/DN-MAU Mã số thuế

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NĂM 2021 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Thực hiện Quyết định số ………... của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Thống kê về tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2022

- Nghĩa vụ cung cấp thông tin được quy định theo Luật Thống kê;

- Thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác thống kê và được bảo mật 

theo Luật định

Xã/phường/thị trấn:…...........................................................................................................................................

Thôn, ấp (số nhà, đường phố):.........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết

THÔNG TIN CHUNG

Tên doanh nghiệp:……………………………....................................................………………………………………………………………..

Địa chỉ doanh nghiệp:

Tỉnh/TP trực thuộc TW:…....................................................................................................................................

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh):….............................................................................................................

Nhà nước Trung ương Nhà nước Địa phương Ngoài nhà nước FDI



03. Công ty hợp danh

04. Doanh nghiệp tư nhân

05. Hợp tác xã/Liên hiệp HTX/Quỹ tín dụng nhân dân

5.1. Hợp tác xã

5.2. Liên hiệp HTX

5.3. Quỹ tín dụng nhân dân

KT1

A.1.5.1

Nhà nước Trung ương

Nhà nước Địa phương

Ngoài Nhà nước

FDI

A1.6 Tính chất hoạt động của doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp có hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận không?

1. Có → Chuyển câu A1.7

2. Không

2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của DN có đảm bảo trên 50% chi phí để sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ đó của DN không?

1. Có

2. Không

3. Sản phẩm của DN có được cung cấp rộng rãi đến các đối tượng tiêu dùng không? (Nhà nước không áp đặt mạng lưới khách hàng của DN)

1. Có

2. Không

4. Đơn vị khác có cung cấp sản phẩm cùng loại với sản phẩm của DN không? (Sản phẩm của DN không phải là sản phẩm độc quyền)

1. Có

2. Không

A1.7 Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp

1. Đang hoạt động

2. Tạm ngừng hoạt động

3. Ngừng hoạt động chờ giải thể >> Kết thúc trả lời

4. Giải thể, phá sản >> Kết thúc trả lời

Chỉ hỏi câu A1.5.1 trong trường hợp DN có tỉ lệ vốn điều lệ bằng nhau ở cả ba khu vực [Nhà nước (Trung ương + Địa phương) = Ngoài nhà nước 

 = FDI] hoặc hai khu vực bằng nhau và cùng chiếm tỉ trọng cao nhất.

Khu vực nào có quyền quyết định việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp?



KT3

A.1.8 1. Doanh nghiệp có chi nhánh/văn phòng đại diện không? Có Không

A2 NGÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021

A2.1 Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực thương mại (bán buôn, bán lẻ) không?

Có

Không >> Chuyển câu A2.4

A2.2 Ngoài hoạt động thương mại doanh nghiệp còn còn động trong lĩnh vực khác không?

Có

Không

A2.3 Mô tả ngành hoạt động thương mại của doanh nghiệp năm 2021

Ngành 1: ……………………………………………………………………. Mã ngành kinh tế cấp 5: ………………… (Tìm từ danh mục)

Ngành 2: ……………………………………………………………………. Mã ngành kinh tế cấp 5: ………………… (Tìm từ danh mục)

…. Mã ngành kinh tế cấp 5: ………………… (Tìm từ danh mục)

A2.4 Mô tả sản phẩm vật chất và dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra năm 2021

Sản phẩm/nhóm sản phẩm 1:………………………………………………. Mã ngành sản phẩm cấp 5: ………………… (Tìm từ danh mục)

Sản phẩm/nhóm sản phẩm 2:………………………………………………. Mã ngành sản phẩm cấp 5: ………………… (Tìm từ danh mục)

…. Mã ngành sản phẩm cấp 5: ………………… (Tìm từ danh mục)

Mã ngành kinh tế cấp 5

Mã ngành kinh tế cấp 5

Mã ngành kinh tế cấp 5

A3 THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

A.3.1 Lao động có tại thời điểm 01/01/2021 Người

A.3.2 Lao động có tại thời điểm 31/12/2021 Người

Trong đó:

Lao động nữ Người

Lao động không được trả công, trả lương Người

Kiểm tra từ Danh sách nền: Nếu DN có chi nhánh, văn phòng đại diện thì tự động tích vào câu A.1.8 và chuyển sang A2; Nếu không có thì hỏi 

A.1.8

Sau khi xác định ngành sản phẩm cấp 5 sẽ tự động kết nối và hiển thị ngành kinh tế cấp 5 tương ứng, hiển thị mã ngành kinh tế song song 

với ngành sản phẩm



Lao động được đóng BHXH Người

A.3.3 Lao động trả lương các tháng trong năm 2021

Đơn vị tính: Người

Tổng số

Trong đó: Nữ

A3.4 Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2021

Tổng số tiền phải trả người lao động phát sinh trong năm (Có TK 334) Đồng

Tổng số tiền chi cho người lao động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (Nợ TK 353) Đồng

Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Đồng

A4 THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2021

A4.1 Tồn kho đầu kỳ - cuối kỳ

KT4 Kiểm tra A3.4: Nếu có mã ngành sản phẩm có 2 số đầu từ 05 đến 39 thì trả lời các dòng từ 01 đến 04; Nếu khác thì trả lời dòng 01 

Đơn vị tính: Đồng

Hàng tồn kho

Trong đó: Hàng tồn kho công nghiệp

Trong hàng tồn kho ngành công nghiệp

Chi phí SXKD dở dang

Thành phẩm

Hàng gửi bán

A4.2 Tài sản cố định của doanh nghiệp

Đơn vị tính: Đồng

A

I

1

Hao mòn lũy kế

B 1 2 3 4 5

Tài sản cố định hữu hình

Nhà cửa, vật kiến trúc

05

Thời điểm

01/01/2021

01

02

03

04

T8 T9 T10 T11 T12
Bình quân 

(tự động)
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Mã số

STT Loại tài sản

Nguyên giá

Thời điểm

31/12/2021

Tăng tài sản 

trong năm

Thời điểm

01/01/2021

Thời điểm

31/12/2021

Thời điểm 31/12/2021 Thời điểm 01/01/2021

A B 1 2



2

3

4

5

II

1

2

3

4

III

A5 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2021

A5.1 Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Đồng

A5.1.1 Doanh nghiệp có cung cấp sản phẩm kỹ thuật số nào sau đây?

Đánh dấu  X vào các cột tương ứng: (1) có; (2) không.

1. Sách, báo, truyện điện tử,… 1 2 5. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến 1 2

2. Phim ảnh, nhạc và video điện tử 1 2 6. Dịch vụ giáo dục trực tuyến 1 2

3. Dịch vụ quảng cáo trực tuyến 1 2 7. Dịch vụ y tế trực tuyến 1 2

4. Dịch vụ nghệ thuật và giải trí trực tuyến 1 2 8. Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến 1 2

A5.1.2

1. Có 2. Không

A5.2 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chia theo ngành hoạt động

Đơn vị tính: Đồng

Ngoài các sản phẩm kỹ thuật số ở trên, Doanh nghiệp có bán sản phẩm nào khác qua hình thức trực tuyến như Website của Doanh nghiệp, 

Ứng dụng trên điện thoại (mobile app), Mạng xã hội (Facbook, Zalo...), Sàn giao dịch thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Alibaba, Sendo, 

Vatgia, Chotot, Amazon….) không ?

Bỏ qua câu này:  - nếu A2.1 là có và A2.4 không có thông tin

                                 -  Nếu A2.4 chỉ có các ngành: H, I

Nếu câu A5.1.1 và A5.1.2 tất cả đều chọn mã (2) - "không" thì Doanh nghiệp không phải khai thông tin ở cột 2 câu A5.2

Doanh thu thuần 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ

(Đồng)

Áp dụng cho các 

ngành khác 

ngành 64190, 

Thu nhập từ hoạt 

động tín dụng 

(Tài khoản 70) 

(Đồng)

Áp dụng đối với 

doanh nghiệp 

hoạt động ngành 

Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

(Tự động lấy thông tin từ A2)
Tỷ trọng 

doanh thu 

bán hàng sử 

dụng thương 

mại điện tử 

(%)

Thiết bị, dụng cụ quản lý

Tài sản cố định hữu hình khác

Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Phần mềm máy tính

Bản quyền, bằng phát minh sáng chế

Tài sản vô hình khác

Xây dựng cơ bản dở dang x x x

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải, truyền dẫn



Ngành 1: …

Ngành 2: …

……

A.5.3

Có Không >> Chuyển câu A.5.4

Đồng

A.5.4 Trong năm 2021, doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công nghệ không?

Có Không

Nếu có: Tổng số tiền chi cho hoạt động đổi mới công nghệ trong năm 2021 của doanh nghiệp Đồng

A5.5 Trong năm 2021, doanh nghiệp sử dụng những loại năng lượng nào dưới đây phục vụ hoạt động SXKD?

Chọn 01 hoặc nhiều lựa chọn phù hợp

Điện Than Xăng Dầu nhiên liệu

LPG (Gas, khí hóa lỏng) Khí Nhiên liệu sinh học (từ rác thải, trấu, bã mía,…)

A5.6 Trong năm 2021, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ không? Có Không

Nếu Có: Hàng hóa Dịch vụ

A5.7 Có Không

KT5

B1

Liệt kê danh sách Chi nhánh/VPĐD được lấy từ Bảng kê

Mô tả ngành hoạt động sản xuất kinh doanh Mã ngành kinh tế cấp 5

A B

Doanh thu thuần 

bán hàng và cung 

cấp dịch vụ

(Đồng)

Áp dụng cho các 

ngành khác 

ngành 64190, 

Thu nhập từ hoạt 

động tín dụng 

(Tài khoản 70) 

(Đồng)

Áp dụng đối với 

doanh nghiệp 

hoạt động ngành 

1 2 3

Có trực tiếp SXKD 

không?

Loại hình tổ 

chức
Tên chi nhánh/ văn phòng đại diện

Địa chỉ

Tình trạng hoạt động

Tỷ trọng 

doanh thu 

bán hàng sử 

dụng thương 

mại điện tử 

(%)

PHẦN B. THÔNG TIN CỦA TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Doanh nghiệp vui lòng kê khai thông tin của văn phòng Trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp có hoạt 

động trong năm 2021

Mã số 

thuế

Dầu thô

Trong năm 2021, doanh nghiệp có thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài 

không?

Kiểm tra Câu A1.7: Nếu trả lời mã Không ở câu A1.7 (là doanh nghiệp đơn) thì chuyển sang Phụ biểu; Nếu Nếu trả lời mã Có ở câu A1.7 thì 

chuyển sang phần B

Nếu có: Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, cấp cấp, sửa chữa lớn TSCĐ phục vụ 

hoạt động SXKD trong năm 2021

Trong năm 2021, doanh nghiệp có đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ (bao gồm cả TSCĐ hữu 

hình, TSCĐ vô hình) phục vụ hoạt động SXKD  không?



Xã

1 5

Doanh nghiệp có chi nhánh/Văn phòng đại diện chưa được liệt kê ở trên không?        Có  >> Bổ sung               Không

9

Có trực tiếp SXKD 

không?

Loại hình tổ 

chức

8

Tên chi nhánh/ văn phòng đại diện

2

1. Văn phòng trụ sở chính

2. Tên chi nhánh/

VPĐD 1 

3. Tên chi nhánh/

VPĐD 2 

6

Số 

nhà, 

đường 

phố

HuyệnTỉnh

3 4

Tự động lấy từ Bảng kê được 

phép điều chỉnh

Tình trạng hoạt động

7

1. Đang hoạt động

2. Tạm ngừng hoạt động

3. Ngừng hoạt động chờ giải 

thể

4. Giải thể, phá sản

5. Không có doanh thu, 

không có chi phí SXKD

1. Đang hoạt động

2. Tạm ngừng hoạt động

3. Ngừng hoạt động chờ giải 

thể

4. Giải thể, phá sản

5. Không có doanh thu, 

không có chi phí SXKD

1. Chi nhánh

2. Văn phòng 

đại diện

     Có >> Phần B2

     Không >> Kê khai chi 

nhánh/ VPĐD tiếp theo

Tự động lấy từ Bảng kê được 

phép điều chỉnh

Lấy theo thông tin chung của doanh nghiệp

     Có >> Phần C

     Không >> Kê khai chi 

nhánh/ VPĐD tiếp theo

     Có >> Phần B2

     Không >> Kê khai chi 

nhánh/ VPĐD tiếp theo

1. Chi nhánh

2. Văn phòng 

đại diện

…… ……….. ……… …… ….. …….……… ……. …….

Mã số 

thuế












