
  

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC 

(Ban hành theo Quyết định số 434/QĐ-TCTK ngày 01 tháng 4 năm 2013 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

 

I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA: 

Thu thập thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước phục vụ cho việc tổng hợp số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa của 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu 
thống kê cấp tỉnh, yêu cầu quản lý, hoạch định chính sách phân vùng, qui hoạch 
của Chính phủ, các Bộ, Ngành, và tính toán các chỉ tiêu thống kê liên quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA: 

1. Đối tượng điều tra: Là các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hạch toán kinh tế độc 
lập, đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trực 
tiếp hàng hóa từ nước ngoài, 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 không có vốn nhà nước; 
- Công ty cổ phần có vốn nhà nước ≤ 50%. 

2. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được thực hiện đối với các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước ở tất cả các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.  

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA: 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp:  

- Tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, Fax, email của doanh nghiệp; 

- Mã số thuế của doanh nghiệp; 

- Tên, số điện thoại của giám đốc (hoặc kế toán trưởng), người ghi phiếu; 

- Loại hình doanh nghiệp; 

2. Thông tin về xuất, nhập khẩu hàng hóa với nước ngoài của doanh nghiệp:  

- Tổng trị giá xuất, nhập khẩu với nước ngoài; 



  

- Lượng, trị giá từng nhóm/mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu và chia theo từng nước 
đối tác. 

IV. THỜI GIAN ĐIỀU TRA VÀ THỜI KỲ THU THẬP SỐ LIỆU: 
1. Thời gian điều tra: hàng tháng thực hiện thu thập thông tin tại đơn vị điều tra từ 
ngày 8 đến ngày 12. 
2. Thời kỳ thu thập số liệu: số liệu chính thức của tháng trước và ước tính tháng 
báo cáo. 

 


