
Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 
huyện, thị xã, thành phố. 

Theo nội dung Công văn số 1012/TCTK-TTDL ngày 16/7/2021 của Tổng 
cục Thống kê, kết quả số liệu điều tra giai đoạn 2 cho thấy doanh thu của nhiều 
cơ sở SXKD cá thể có sự khác biệt lớn so với kết quả rà soát, cập nhật đơn vị 
điều tra vào cuối tháng 6/2021, do đó yêu cầu Cục Thống kê khẩn trương rà 
soát,  

Qua đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính 
tỉnh (sau đây gọi là BCĐ tỉnh) đề nghị BCĐ huyện, thị xã, thành phố phổ biến, 
chỉ đạo các điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) khẩn trương thực hiện các 
nội dung sau: 

1. Kiểm tra số lượng cơ sở SXKD cá thể đã được thu thập thông tin;  

- Kiểm tra, xác minh và hoàn thiện số liệu của các cơ sở đã hoàn thành kê 
khai thông tin. Đặc biệt, kiểm tra, xác minh số liệu về lao động và doanh thu 
tăng/giảm đột biến so với kết quả rà soát đơn vị điều tra;  

- Đối với thông tin về mô tả sản phẩm, yêu cầu ĐTV mô tả chi tiết, chính 
xác tên sản phẩm; không mô tả tắt hoặc chỉ nhập mã sản phẩm vào nội dung mô 
tả mã sản phẩm.  

2. Nội dung hướng dẫn chi tiết về cách thức kiểm tra, rà soát số liệu cơ sở 
SXKD cá thể theo phụ lục gửi kèm Công văn này.  

3. Thời gian hoàn thành kiểm tra, xác minh:  

(i) Đối với các phiếu đã thu thập thông tin: hoàn thành trước ngày 
20/7/2021;  

(ii) Đối với các cơ sở chưa thu thập thông tin, yêu cầu ĐTV thực hiện đúng 
hướng dẫn nghiệp vụ, GSV kiểm tra, đôn đốc ĐTV hoàn thiện phiếu ngay sau 
khi hoàn thành thu thập thông tin.  

BCĐ tỉnh thông báo để BCĐ huyện, thị xã, thành phố thống nhất thực 
hiện./.  
Nơi nhận: 

- BCĐ Trung ương (b/c); 
- PCT. Lê Văn Phước (Trưởng ban); 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố; 

- CCTK huyện, thị xã, thành phố, khu vực; 

- Thành viên Tổ thường trực tỉnh; 

- Lưu: VT, TTTT. 
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Huỳnh Quang Minh 
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   Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số:        /BCĐT-TTT ngày      tháng 7 năm 2021 của BCĐ TĐT tỉnh) 

  

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, XÁC MINH SỐ LIỆU 

PHIẾU CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2021 

 

I. Kiểm tra, xác minh số liệu về lao động và doanh thu   

Bước 1: Truy cập trang web quản lý khối Cá thể 

https://cathe2021.gso.gov.vn/Default.aspx?Type=HM  

Bước 2: Để thực hiện kiểm tra, so sánh về số lao động và doanh thu 

năm 2021 so với năm 2020 của từng cơ sở hoặc từng địa bàn/đơn vị hành 

chính thực hiện như sau:   

1. Kiểm tra dữ liệu của từng cơ sở SXKD cá thể  

- Chọn chức năng “Kiểm tra, duyệt dữ liệu”. Chọn tiếp chức năng “6. So sánh 

lao động và doanh thu”. Chọn “Danh sách cơ sở”;   

- Chọn Tỉnh>Huyện>Xã>Địa bàn. Chọn “Thực hiện”.  

Màn hình sẽ hiển thị kết quả cho từng cơ sở SXKD cá thể trên địa bàn như 

Hình 01: + Số lao động, doanh thu năm 2020: Bảng kê Danh sách cơ sở 

SXKD cá thể năm 2021.  

+ Số lao động, doanh thu năm 2021: Kết quả điều tra.  

Hình 01 

  

  
  

https://cathe2021.gso.gov.vn/Default.aspx?Type=HM
https://cathe2021.gso.gov.vn/Default.aspx?Type=HM
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2. Kiểm tra dữ liệu của toàn bộ địa bàn hoặc đơn vị hành chính:  

- Chọn chức năng “Kiểm tra, duyệt dữ liệu”. Chọn tiếp chức năng “6. So 

sánh lao động và doanh thu”. Chọn “Thống kê số lượng”;  

- Chọn Tỉnh>Huyện>Xã. Chọn Cấp hiển thị “Địa bàn”. Nhấn “Thực hiện”;  

- Màn hình sẽ hiển thị kết quả như sau 

Hình 02

 

   Bước 3: Kiểm tra cột % tăng giảm về số lao động và doanh thu (Hình 03) 

Nếu có đột biến, yêu cầu ĐTV xác minh và sửa thông tin (nếu có sai sót).

 

Hình 03    
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   II. Kiểm tra, xác minh mô tả sản phẩm  

 
  

  

 
  

  

  

  

 

  Hình 04: Mô tả mã ngành  đúng   

  

  

  Hình 05: Mô tả mã ngành sai :   
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