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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều tra hoạt động sản xuất - kinh doanh  

của các doanh nghiệp năm 2009 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Để thực hiện kế hoạch điều tra thống kê hàng năm đáp ứng yêu cầu thông 
tin về doanh nghiệp phục vụ cho việc tính và công bố các chỉ tiêu về doanh 
nghiệp thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Đồng thời phục vụ yêu cầu 
quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển doanh nghiệp của quốc gia 
và từng địa phương; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây Dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành điều tra tất cả các loại hình doanh nghiệp (bao gồm cả 
tập đoàn và tổng công ty), gồm: Doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên phạm vi cả nước thuộc tất cả các 
ngành kinh tế về hoạt động sản xuất – kinh doanh và môi trường đầu tư trong kinh 
doanh nhằm đánh giá thực trạng môi trường đầu tư và kết quả sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp năm 2008. Cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2009 bắt đầu 
từ ngày 10 tháng 02 năm 2009 theo Phương án điều tra doanh nghiệp được ban 
hành kèm theo Quyết định này.  

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp nêu 
tại Điều 1 có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu điều tra. 

Điều 3. Thành lập Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp cấp 
Trung ương giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ đạo triển khai thực 
hiện cuộc điều tra. Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp cấp Trung 
ương do Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng làm Tổ trưởng; Vụ 
trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại, 
Dịch vụ và Giá cả; Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ 
thông tin; Vụ trưởng Vụ thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; Giám đốc 
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