ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 797 /UBND

Điện Bàn, ngày 09 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp tổ chức điều tra
Doanh nghiệp năm 2020.

Kính gửi:
- Chi cục Thống kê thị xã;
- Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin,
Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn thị xã.
Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục Thống
kê về việc tổ chức điều tra Doanh nghiệp năm 2020;
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về việc
tăng cường thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin thống kê và nâng cao chất lượng
thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,
Để bảo đảm tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra Doanh nghiệp năm 2020 trên
địa bàn thị xã trong thời gian đến; UBND thị xã đề nghị như sau:
1. Chi cục Thống kê thị xã:
- Chủ trì, chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương có liên quan tổ
chức triển khai điều tra Doanh nghiệp năm 2020 theo Phương án điều tra Trung
ương và Kế hoạch số 70/KH-CTK ngày 24/02/2020 của Cục Thống kê tỉnh Quảng
Nam về thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2020.
- Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên, người cung cấp thông
tin của doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan (Cung cấp tài
khoản, mật khẩu và hướng dẫn cụ thể cách ghi thông tin cho các doanh nghiệp và
hợp tác xã thuộc đối tượng cung cấp thông tin,…)
2. Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn - Duy Xuyên, Phòng Tài chính - Kế
hoạch:
- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê thị xã, đôn đốc các các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn triển khai cung cấp thông tin thống kê và nộp báo
cáo điều tra Doanh nghiệp năm 2020 cho cơ quan Thống kê.
3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND& UBND thị xã:
- Phối hợp với Chi cục Thống kê tuyên truyền phục vụ điều tra Doanh nghiệp
năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử thị xã Điện Bàn từ ngày 01/4/2020 đến ngày
10/5/2020.
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4. Ủy ban nhân dân các xã, phường:
- Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thống kê thị xã trong công
tác tổ chức điều tra Doanh nghiệp năm 2020, đặc biệt là việc hỗ trợ cho công chức
và điều tra viên của Chi cục Thống kê khi có yêu cầu phối hợp rà soát địa chỉ
doanh nghiệp.
5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã:
- Chủ động liên hệ với Chi cục Thống kê thị xã Điện Bàn để được cấp tài
khoản và mật khẩu đăng nhập kê khai phiếu trực tuyến web - form trên trang
Thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ:
http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.
- Có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời vào web form theo đúng quy định của Luật Thống kê.
- Tích cực hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt cuộc điều tra
Doanh nghiệp năm 2020.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Lưu: VT.
D:\Tien\CV.

Người ký: Ủy ban Nhân
dân thị xã Điện Bàn
Email:
dienban@quangnam.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Quảng Nam
Thời gian ký: 09.04.2020
09:47:11 +07:00

Trần Úc
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CỤC THUẾ QUẢNG NAM
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC
ĐIỆN BÀN - DUY XUYÊN

Số:

/TB-CCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc nộp báo cáo Điều tra doanh nghiệp năm 2020
Kính gửi: Ông (bà) giám đốc doanh nghiệp
có trụ sở và kê khai nộp thuế trên địa bàn thị xã Điện Bàn.
Căn cứ Quy chế phối hợp số 2176A/QCPH-TCT-TCTK ngày 10/11/2015
quy định về việc phối hợp công tác trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng
cục Thống kê;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc tăng cường thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin thống kê và nâng
cao chất lượng thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2019 của
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về Điều tra doanh nghiệp năm 2020;
Thực hiện công văn số
/CV-UBND ngày .../4/2020 của UBND thị xã
Điện Bàn về việc phối hợp tổ chức thực hiện Điều tra doanh nghiệp 2020.
Chi cục Thuế khu vực Điện Bàn – Duy Xuyên trân trọng đề nghị Ông (bà)
Giám đốc doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc bộ phận kế toán hoặc thống kê của các
doanh nghiệp thực hiện kê khai Điều tra doanh nghiệp trực tuyến năm 2020 theo
hướng dẫn sau:
Bước 1. Cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập kê khai trực tuyến
Từ ngày 01/4/2020, Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Thống kê để được
cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập:
Số điện thoại liên hệ: 0235-3867326
Địa chỉ liên hệ: 191 Trần Cao Vân, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Bước 2: Kế khai Phiếu điều tra doanh nghiệp trực tuyến
Sau khi nhận được tài khoản và mật khẩu đăng nhập, doanh nghiệp thực
hiện truy cập vào Trang thông tin điện tử của Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ
website: https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn
Trình tư thực hiện kế khai như sau:
- Doanh nghiệp đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp;
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- Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị mã số thuế của doanh
nghiệp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cập nhật, cung cấp các thông tin theo các
mẫu phiếu điều tra;
- Sau khi hoàn thành nội dung kê khai, doanh nghiệp xác nhận hoàn thành
(Dữ liệu được truyền về Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra doanh nghiệp năm
2020 Trung ương, Tổng cục Thống kê)
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại: 02353867326 để được giải thích thêm.
Xin trân trọng cảm ơn và rất mong sự hợp tác chặt chẽ của Quý doanh
nghiệp./.
Nơi nhận:
CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
- Chi cục Thống kê thị xã (p/hợp);
- Lưu VT.
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