
PHƯƠNG ÁN 
Điều tra kết quả hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa  

của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 11 năm 2013 

 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 
 

I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA: 

1. Thu thập thông tin cơ bản về kết quả kinh doanh hoạt động bán buôn, bán lẻ 
hàng hóa nhằm phục vụ công tác quản lý, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế xã 
hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa 
phương. 

2. Biên soạn các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống 
chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. 

3. Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA :   

1. Đối tượng điều tra: Các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hạch toán kinh tế độc 
lập, chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã hoạt động theo Luật 
Hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản, có hoạt 
động kinh doanh chính là bán buôn, bán lẻ hàng hóa. Cụ thể, đơn vị điều tra bao 
gồm:  

- Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập bao gồm:  

+ Doanh nghiệp tư nhân;  

+ Công ty hợp danh;  

+ Công ty TNHH tư nhân (kể cả Công ty TNHH có vốn Nhà nước ≤ 50%);  

+ Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%;  

+ Công ty cổ phần không có vốn nhà nước.  

Đối với Tập đoàn, tổng công ty ngoài nhà nước: đơn vị điều tra là Văn phòng 
tập đoàn, tổng công ty (báo cáo kết quả hoạt động của văn phòng tập đoàn, 
tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc vào văn phòng tập đoàn, tổng 
công ty) và các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh tế độc lập.  



Đối với Tập đoàn kinh tế ngoài nhà nước tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công 
ty con: đơn vị điều tra là công ty mẹ và các công ty thành viên là công ty con 
hạch toán kinh tế độc lập.  

- Hợp tác xã. 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản có địa 
điểm SXKD cố định.  

 2. Phạm vi điều tra: Điều tra chọn mẫu được tiến hành đối với các doanh 
nghiệp, cơ sở cá thể; Điều tra toàn bộ đối với các hợp tác xã1 có hoạt động kinh 
doanh chính theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 thuộc các ngành kinh 
tế như: bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (ngành 45); 
Bán buôn (ngành 46); Bán lẻ (ngành 47) ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã 
trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA : 

1. Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra:  

- Tên, địa chỉ, số điện thoại/Fax, địa chỉ e-mail của đơn vị; 

- Mã số thuế của đơn vị điều tra; 

- Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh chính.  

2. Thông tin về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động: Doanh thu thuần theo 
nhóm ngành hàng. 

IV. THỜI KỲ ĐIỀU TRA, THỜI GIAN ĐIỀU TRA: 

1. Thời kỳ điều tra: Thu thập số liệu thực hiện tháng trước, dự tính tháng báo 
cáo. 

2. Thời gian điều tra: Từ ngày 05 đến 14 hàng tháng. 

   

                                                             

1 HTX không điều tra các ngành: 79, 86, 92 và 95; khối cá thể không điều tra các ngành 78, 79, 80 và 81. 


