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      TỔNG CỤC THỐNG KÊ             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                     Độc lập  - Tự do -   Hạnh phúc 

        Số: 317/KL-CTK                              Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2015          

 

   KẾT LUẬN  

Về việc thanh tra thực hiện Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2015 

tại Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 35/QĐ-CTK ngày 14 tháng 4 năm 2015 

của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc thanh tra thực hiện phương 

án điều tra doanh nghiệp năm 2015, từ ngày 23/4/2015 đến ngày 24/4/2015 Đoàn 

thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng thuộc Cục 

Thống kê tỉnh Lâm Đồng. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Đoàn 

thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, 

Kết luận thanh tra như sau: 

I/ Khái quát chung: 

Điều tra doanh nghiệp năm 2015  được ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-

TCTK ngày 09/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cuộc điều tra 

được tiến hành trong cả nước nhằm mục đích thu thập thông tin cơ bản để cập nhật 

cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê hàng 

năm, phục công tác quản lý của các cơ quan Nhà nước các cấp và đáp ứng nhu cầu 

thông tin của các đối tượng dùng tin. Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch 

toán độc lập, hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2015 

và hiện đang tồn tại. Thời gian thu thập thông tin đơn vị từ ngày 15/3 đến ngày 

15/5/2015.Phương pháp thu thập thông tin được tiến hành theo phương pháp 

phỏng vấn trực tiếp tại đơn vị hoặc tổ chức tập huấn cho các đối tượng là kế toán 

đơn vị hướng dẫn phương pháp ghi phiếu điều tra. 

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, điều tra doanh nghiệp được triển khai tại 12 

huyện, thành phố thuộc tỉnh với 5.621 doanh nghiệp và do các Chi cục Thống kê 

huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng trực 

thuộc Cục Thống kê Lâm Đồng, là 1 trong 12 đơn vị thực hiện cuộc điều tra này, 

với 649 doanh nghiệp được triển khai.  

Theo Quyết định số 35/QĐ-CTK ngày 14/4/2015 của Cục trưởng Cục Thống 

kê Lâm Đồng, nội dung thanh tra tại Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng như sau: 

- Công tác triển khai điều tra; 

- Công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra phiếu điều tra của giám sát viên. 
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Trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc đã được đơn vị hợp tác và tạo điều 

kiện để làm việc: thời gian, nơi làm việc, cử Ông Võ Trọng Phùng, Bà Nguyễn Thị 

Anh Thơ làm việc cùng Đoàn và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan khi Đoàn thanh 

tra yêu cầu. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

* Kết quả kiểm tra, xác minh tình hình thực hiện phương án điều tra doanh 

nghiệp năm 2015 của Chi cục Thống kê huyện Đức trọng theo theo mục đích, yêu 

cầu, nội dung, nhiệm vụ mà quyết định thanh tra đặt ra: 

1. Công tác triển khai điều tra 

- Công tác triển khai điều tra:  

Công tác triển khai chỉ đạo điều tra được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, đã 

thực hiện theo phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết định 13/QĐ-TCTK 

của Tổng cục Thống kê và bám sát Kế hoạch số 124/KHĐT- CTK ngày 27/2/2015 

của Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng về việc triển khai điều tra doanh nghiệp 

năm 2015. 

Chi cục Thống kê Đức Trọng đã xây dựng Kế hoạch điều tra số 19/KH-

CCTK ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc thực hiện phương án điều tra doanh 

nghiệp năm 2015. 

Phiếu điều tra, bìa ba dây, viết xóa … được trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu 

cuộc điều tra. 

- Công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên:  

Điều tra viên là kế toán các doanh nghiệp và cán bộ Chi cục, được phân công 

phụ trách theo từng địa bàn cụ thể để rà soát, phát phiếu, thu phiếu, kiểm tra đôn 

đốc trong quá trình điều tra. Điều tra viên đã được tập huấn nghiệp vụ, tham gia 

điều tra doanh nghiệp hàng năm; công tác giám sát được phân công cho công chức 

toàn Chi cục Tham gia và được bố trí theo từng địa bàn xã/thị trấn. 

Chi cục đã gửi giấy mời tập huấn tới các đối tượng là kế toán doanh nghiệp 

theo danh sách được lập, hội nghị tập huấn được tổ chức vào ngày 16/3/2015 với 

248 doanh nghiệp tham dự, số còn lại được triển khai trực tiếp và phát phiếu, 

hướng dẫn tại Chi cục. 

2. Công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra phiếu điều tra của giám sát viên. 

Đến thời điểm 23/4/2015 Chi cục đã triển khai phiếu đến 335 doanh nghiệp, 

thu về 185 phiếu. Nhìn chung, điều tra viên đã tiến hành rà soát, triển khai phiếu 

đến doanh nghiệp, đôn đốc thu thập phiếu điều tra qua nhiều hình thức như qua 

điện thoại, gởi công văn, trực tiếp đến doanh nghiệp … Bố trí cán bộ cán bộ nhận 

phiếu, kiểm tra sơ bộ các thông tin trong phiếu điều tra và đối chiếu với báo cáo 

quyết toán tài chính; thực hiện báo cáo tiến độ theo quy định.  
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- Giám sát viên đã hỗ trợ, giám sát được công việc của điều tra viên như trực 

tiếp đến địa bàn và kiểm tra phiếu của điều tra viên, giải đáp về nghiệp vụ, chấn 

chỉnh sai sót.  

Qua kiểm tra 12 doanh nghiệp thực hiện phiếu 1B/ĐTDN-DS cho thấy hầu 

hết phiếu điều tra đã thu thập đầy đủ thông tin và đúng các chỉ tiêu. Tuy nhiên một 

vài phiếu còn có sai sót như: chưa thể hiện thông tin về số nhà, đường phố cụ thể; 

chưa xác định ngành kinh doanh chính đối với doanh nghiệp kinh doanh đa ngành; 

thiếu phiếu 02/VĐT đối với doanh nghiệp có thực hiện đầu tư trong năm; tổng thuế 

chưa thể hiện hết các loại thuế và phí ... 

Đối với phiếu 1A/ĐTDN, đến thời điểm kiểm tra Chi cục chưa hoàn thiện 

phiếu nên thông tin trong phiếu đã thu thập còn thiếu sót như: chưa chia lao động 

theo ngành sản xuất kinh doanh, các khoản lương cho người lao động, chưa bóc 

tách doanh thu theo các ngành hoạt động, thiếu tổng số thuế, chưa chia tài sản cố 

định theo loại tài sản, chưa thể hiện số liệu hàng tồn kho và chi tiết hàng tồn kho, 

thiếu phần năng lượng cho sản xuất kinh doanh, dự kiến đầu tư, xu hướng của 

doanh nghiệp trong năm tới ….  

* Nhận xét: 

Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng đã tổ chức thực hiện điều doanh nghiệp 

theo phương án điều tra, cụ thể: 

Ưu điểm: 

- Công tác chuẩn bị và triển khai điều tra đúng quy định, bám sát phương án 

của Tổng cục Thống kê và hướng dẫn của Cục Thống kê. 

- Trang bị đầy đủ về nghiệp vụ, tài liệu, phiếu điều tra ... cho điều tra viên; 

- Việc tuyển chọn điều tra viên, giám sát, tổ chức rà soát, chuẩn bị cho công 

tác tập huấn, tổ chức tập huấn cách ghi phiếu điều tra cho kế toán, cán bộ thống kê 

của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn 124/KHĐT-CTK; 

- Báo cáo tiến độ theo quy định; phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn, 

đối với những doanh nghiệp không tham gia tập huấn đã đã tiến hành rà soát, triển 

khai phiếu đến doanh nghiệp.  

Tồn tại: 

Nhìn chung toàn huyện, tiến độ triển khai còn chậm, đến thời điểm kiểm tra 

đã triển khai 335/649 doanh nghiệp, đạt 52%. 

Có kế hoạch triển khai cụ thể, rõ ràng, tuy nhiên việc thực hiện kế hoạch 

chưa tốt, một vài giám sát viên chưa thực hiện đúng chức năng được phân công. 

Việc rà soát doanh nghiệp đã được thực hiện nhưng chưa chú ý đúng mức, không 

phản ánh được số lượng doanh nghiệp trùng, giải thể, không tìm thấy …  
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Việc triển khai thu phiếu: việc đọc, kiểm tra phiếu chưa thực hiện kịp thời 

theo Kế hoạch 124/KHĐT-CTK, chưa thực hiện kiểm tra thông tin trong phiếu đối 

chiếu với báo cáo quyết toán khi nhận phiếu. Đối với phiếu 1A/ĐTDN đã triển 

khai 88,5%, thu phiếu 70,6%, nhưng chưa kịp thời kiểm tra hoàn thiện phiếu. 

Nguyên nhân: 

Chi cục đã có kế hoạch, có văn bản phân công nhưng việc thực hiện chưa cụ 

thể đến từng điều tra viên theo danh sách phân công. 

III. Kết luận: 

Chi cục Thống kê huyện Đức Trọng đã tổ chức phương án điều tra doanh 

nghiệp năm 2015 đúng theo quy định với các nội dung: 

- Công tác triển khai điều tra; 

- Công tác giám sát, đôn đốc, kiểm tra phiếu điều tra của giám sát viên. 

Tồn tại:  

- Chưa có kế hoạch triển khai cụ thể, rõ ràng; việc triển khai thu, nhận phiếu 

chưa kết hợp đọc, kiểm tra hoàn thiện phiếu, tiến độ triển khai còn chậm. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): không 

V. Kiến nghị và các biện pháp xử lý: 

- Đối với các doanh nghiệp chưa triển khai cần triển khai đúng theo kế hoạch 

và hướng dẫn 124/KHĐT-CTK của Cục Thống kê; 

- Đơn vị cần triển khai các doanh nghiệp còn lại trong tháng 4, ngoài gọi điện 

thoại kết hợp đến địa bàn rà soát, phát phiếu điều tra; 

- Tiếp tục rà soát doanh sách, phối hợp với Chi cục Thuế huyện Đức Trọng để 

rà soát, loại trừ những doanh nghiệp giải thể, không tồn tại ...; 

- Lập danh sách doanh nghiệp thực hiện các loại phiếu điều tra khi bàn giao 

phiếu; 

- Đối với doanh nghiệp thực hiện phiếu 1C/ĐTDN (doanh nghiệp đang đầu 

tư) phải thể hiện vốn đầu tư trong phiếu. 

 

 Nơi nhận:                 CỤC TRƯỞNG  
- Vụ PCTT & TTRA, TCTK;            

- Chi cục Thống kê Đức Trọng; 

- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng;                                                                    (Đã ký) 
- Lưu: VT, TTRA. 

 

 

                                                              Nguyễn Tấn Châu 


