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Số: 1437/QĐ-BCT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án và kinh phí thực hiện nhiệm vụ
Điều tra thống kê quốc gia về Thương mại điện tử năm 2021
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định cơ cấu nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê
bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống
kê;
Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê
quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2021;
Căn cứ Quyết định số 2723/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Điều
tra thống kê quốc gia về thương mại điện tử năm 2021;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ
trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mục tiêu điều tra
Điều tra thống kê quốc gia thương mại điện tử (TMĐT) trên phạm vi cả
nước nhằm thu thập thông tin thống kê đáp ứng các mục tiêu chủ yếu sau:

- Thu thập 14 chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành
Công Thương và tổng hợp chỉ tiêu “Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử”
trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
- Đánh giá mức độ sẵn sàng, trình độ ứng dụng và giải pháp công nghệ
trong TMĐT của doanh nghiệp.
- Đánh giá năng lực và mức độ đầu tư cho TMĐT của doanh nghiệp.
- Đánh giá hiệu quả ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp.
- Đánh giá chất lượng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà
nước Trung ương và địa phương.
- Đánh giá tổng thể tình hình phát triển TMĐT trong cả nước phục vụ
công tác quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch và giải
pháp phát triển công nghệ thông tin vào hoạt động thương mại nói chung và
giao dịch thương mại điện tử nói riêng.
Điều 2. Phương án điều tra và kinh phí thực hiện
- Phê duyệt Phương án Điều tra thống kê quốc gia về Thương mại điện tử
năm 2021 (Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).
- Kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho Cục Thương mại điện tử và Kinh
tế số triển khai Chương trình điều tra thống kê quốc gia về Thương mại điện tử
được phê duyệt tại Quyết định số 3638/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước năm 2021 (Loại 280, khoản 332).
Tổng kinh phí là 3.500 triệu đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chủ trì và là đầu mối phối hợp
với Vụ Kế hoạch và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo Phương án
điều tra đã được phê duyệt.
- Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được chọn điều tra
có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin
trong Phiếu thu thập thông tin theo luật định.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 5. Điều khoản thi hành
Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Thủ trưởng các doanh nghiệp, cơ sở
kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được chọn điều tra chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, KH, TMĐT (5b).
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