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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

Mã số:      QT/TH-01 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 29  tháng 12  năm 2020 

 

 

QUY TRÌNH 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC  

THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA 

    

1. Mục đích 

Thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê Tài khoản Quốc gia một cách khoa 

học. Chất lượng thông tin thống kê Tài khoản Quốc gia đảm bảo khách quan, đầy 

đủ, chính xác và kịp thời. 

2. Phạm vi áp dụng 

- Các hoạt động biên soạn các chỉ tiêu thống kê Tài khoản Quốc gia 6 tháng 

và năm. 

- Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- Luật Thống kê. 

- Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấpxã. 

- Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui định 

Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. 

- Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê. 

- Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. 

- Quyết định số 909/QĐ-TCTK ngày 27/4/2020 của Tổng cục Thống kê 

ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Tổng 

cục Thống kê. 

 - Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục Thống kê 

ban hành Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc 

Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động Thống 

kê. 

- Quyết định số 1908/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thống kê 

ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê các tỉnh, thành 
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phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động Thống kê. 

- Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê hàng năm đối với Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố của Tổng cục Thống kê; 

4. Khái niệm và ký hiệu viết tắt 

a. Các khái niệm trong quy trình - Thông tin thống kê là sản phẩm của 

hoạt động thống kê, bao gồm số liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó. 

- Giá hiện hành là giá thị trường bình quân của thời kỳ báocáo. 

- Giá so sánh là giá hiện hành của một năm nào đó được chọn là năm gốc. 

- Giá trị sản xuất là giá trị hàng hoá và dịch vụ tạo ra bởi hoạt động sản 

xuất của đơn vị cơ sở trong một thời kỳ nhất định (quý hoặc năm). 

- Chi phí trung gian là giá trị hàng hoá và dịch vụ (chi phí vật chất và chi 

phí dịch vụ) sử dụng trong quá trình sản xuất để tạo ra hàng hoá và dịch vụ khác 

trong một thời kỳ nhấtđịnh. 

- Giá trị tăng thêm là giá trị mới của hàng hoá và dịch vụ tạo ra từ quá trình 

sản xuất trong một ngành kinhtế. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối 

cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định thường là 

một năm. Cụm từ “hàng hóa và dịch vụ cuối cùng” được hiểu theo nghĩa không 

tính giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng ở các khâu trung gian trong quá 

trình sản xuất sản phẩm. 

b. Ký hiệu viết tắt 

- TCTK: Tổng cục Thống kê 

- TKQG: Tài khoản quốc gia 

- GO: Giá trị sản xuất 

- IC: Chi phí trung gian 

- VA: Giá trị tăng thêm 

- GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

5. Nội dung chi tiết 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 

NHIỆM 
BIỂU MẪU 

I Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B1 

* Tiến hành thu thập thông tin thống kê 

- Phòng Tổng hợp tiến hành thu thập thông tin 

thống kê từ các phòng nghiệp vụ Cục (phản ánh 

bằng văn bản có xác nhận của Trưởng phòng 

và Lãnh đạo Cục qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành tác nghiệp) thuộc các lĩnh vực 

sau: 

+ Lĩnh vực thống kê Nông, lâm nghiệp và 

thủy sản 

+ Lĩnh vực thống kê Công nghiệp 

+ Lĩnh vực thống kê Đầu tư và xây dựng 

+ Lĩnh vực thống kê Thương mại và dịch vụ 

- Ngoài ra, thu thập thông tin các ngành dịch 

vụ (quản lý Nhà nước, khoa học và công nghệ, 

văn hoá thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, phục 

vụ cá nhân và cộng đồng, hoạt động ngân hàng, 

bảo hiểm; xổ số…) từ các Sở, ban ngành: Ngân 

hàng Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Sở Tài 

chính; Cục Hải quan; Cục Thuế; Bảo hiểm xã 

hội; Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hà 

Tĩnh. Bằng cách đề nghị các cơ quan cung cấp 

thông tin bằng văn bản qua hệ thống phần mềm 

gửi nhận văn bản hoặc trực tiếp thu thập thông 

tin tại đơn vị. Thống kê viên được phân công có 

thể tự ghi chép các thông tin cần thiết với điều 

kiện các thông tin thu thập được phải đảm bảo 

tính chính xác. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Trước ngày 15/3 hàng năm đối với báo cáo 

TKQG sơ bộ năm. 

+ Trước ngày 6/5 và 4/11 hàng năm đối với báo 

cáo TKQG ước 6 tháng, ước năm và sơ bộ 6 

tháng đầu năm. 

+ Trước ngày 14/10 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức năm thu - chi ngân sách địa phương. 

+ Trước ngày 3/11 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu tiền 

tệ tiền tệ, ngân hàng, xổ số, bảo hiểm. 

Thống kê 

viên được 

phân công 

Theo   chế   độ 

biểu mẫu quy 

định  đối  với 

các phòng  

nghiệp  vụ và các 

Sở ngành 

(Theo Thông tư 

số 01/2019/TT-

BK 
HĐT và Quyết 

định số 
1324/QĐ-

UBND) 



   

6/15 

 

 

TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

I 
Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B1 

+ Trước ngày 6/12 hàng năm đối với báo cáo 

phân tích tình hình kinh tế địa phương qua số 

liệu TKQG và ngân sách. 
+ Trước ngày 14/12 hàng năm đối với báo cáo 

tiếp nhận và phổ biến số liệu GRDP 

  

B2 

* Kiểm tra, xử lý thông tin thống kê 

- Tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin thống kê 

đã thu thập. 

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy 

báo cáo chưa đạt yêu cầu thì thống kê viên được 

phân công nhiệm vụ phải trao đổi với các phòng 

nghiệp vụ và cơ quan cung cấp thông tin để 

kiểm tra, soát xé tlại. 

Khi phát hiện thấy những sai sót nghiêm trọng, 

thống kê viên được phân công tiến hành ghi 

nhận các sai sót này vào “Sổ ghi nhận các báo 

cáo không phù hợp”. Đây là các thôngtinđầu vào 

cho hoạt động khắc phục/phòng ngừa 

và cải tiến Quy trình sau này. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ngày 15-19/3 hàng năm đối với báo cáo 

TKQG sơ bộ năm. 

+ Ngày 6-10/5 và 4-8/11 hàng năm đối với báo 

cáo TKQG ước 6 tháng, ước năm và sơ bộ 6 

tháng đầunăm. 

+ Ngày 14-18/10 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức năm thu-chi NS địa phương. 

+ Ngày 4-8/11 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu tiền 

tệ tiền tệ, ngân hàng, xổ số, bảohiểm. 

+ Ngày 6-10/12 hàng năm đối với báo cáo phân 

tích tình hình kinh tế địa phương qua số liệu 

TKQG và ngân sách. 

+ Ngày 14-18/12 hàng năm đối với báo cáo tiếp 

nhận và phổ biến số liệu GRDP 

Thống kê 
viên được 
phân công 

Biểu mẫu báo 

cáo của các 

phòng nghiệp 

vụ và các Sở, 

ngành 

(Theo Thông tư 

số 

01/2019/TT-BK 

HĐT và Quyết 

định số 

1324/QĐ-

UBND) 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

I 
Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B3 

* Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê 

- Tiến hành tổng hợp thông tin thống kê và lập 

các báo cáo thống kê TKQG và thu - chi ngân 

sách Nhà nước, gồm 2 phần: 

1. Số liệu: Theo phụ lục đính kèm; 

2. Phân tích tình hình kinh tế địa phương hàng 

năm qua số liệu chính thức năm về các lĩnh vực 

TKQG và ngân sách. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Phân 

tích tốc độ tăng trưởng, cơ cấu chỉ tiêu GRDP 

của Hà Tĩnh, có so sánh với cùng kỳ các năm 

trước và đánh giá ảnh hưởng cũng như tác động 

đến các chỉ tiêu trên của 3 khu vực kinh tế (khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực 

công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ). 

- Tài chính, ngân hàng: Nêu tình hình thực hiện 

thu - chi ngân sách và tình hình hoạt động tín 

dụng trong năm báocáo 

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tình 

hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản. 

Đánh giá kết quả đạt được và nguyên nhân 

ảnhhưởng. 

- Sản xuất công nghiệp: Đánh giá, phân tích tình 

hình sản xuất theo ngành kinh tế. 

- Vốn đầu tư: Phân tích tình hình thực hiện vốn 

đầu tư trên địa bàn, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. 

- Xây dựng cơ bản: Phân tích tình hình thực 

hiện đầu tư xây dựng cơ bản và tiến độ một số 

công trình dự án trọng điểm thực hiện đến kỳ 

báo cáo. 

- Thương mại, dịch vụ và giá cả: Phân tích tình 

hình kinh doanh thương mại, dịch vụ, giá cả. 

Các nguyên nhân và tình hình nổi bật của ngành 

thương mại, dịch vụ và giá cả. 

3. Tiếp nhận và phổ biến số liệu GRDP:  

Nêu lên thực trạng việc tiếp nhận và phổ biến 

Thống kê 

viên được 

phân công 

 

 

 

 

 

- Biểu 

001.H/BBC-TK 

QG; 

- Biểu 

002.H/BBC-TK 

QG; 

- Biểu 

003.H/BBC-TK 

QG; 

- Biểu 

004.H/BBC-TK 

QG; 

- Biểu 

005.H/BBC-TK 

QG; 
-           Biểu 

006.H/BBC-TK 
QG; 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

I 
Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B3 

số liệu GRDP địa phương; nêu được các mặt 

hạn chế và nguyên nhân từ đó đưa ra các kiến 

nghị và giải pháp khắc phục. 

- Khi tổng hợp số liệu, thống kê viên được 

phân công phải luôn kiểm tra tính lôgic để phát 

hiện và sữa chữa kịp thời khi có sai sót. 

- Yêu cầu về một báo cáo đạt chất lượng: Đảm 

bảo thời gian; không sai sót về số liệu; nêu được 

những điểm nổi bật về tình hình kinh tế của Hà 

Tĩnh trong kỳ báo cáo; phân tích các nguyên 

nhân ảnh hưởng đến sự biến động; dự báo cho 

thời gian tiếp theo; các giải pháp khắc phục… 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ngày 20-26/3 hàng năm đối với báo cáo 

TKQG sơ bộ năm. 

+ Ngày 11-17/5 và 9-15/11 hàng năm đối với 

báo cáo TKQG ước 6 tháng, ước năm và sơ bộ 

6 tháng đầunăm. 

+ Ngày 19-25/10 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức năm thu - chi ngân sách địa phương. 

+ Ngày 9-15/11 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu tiền 

tệ tiền tệ, ngân hàng, xổ số, bảohiểm. 

+ Ngày 11-17/12 hàng năm đối với báo cáo 

phân tích tình hình kinh tế địa phương qua số 

liệu TKQG và ngân sách. 

+ Ngày 19-25/12 hàng năm đối với báo cáo tiếp 

nhận và phổ biến số liệu GRDP 

 

 

 

 

 
B4 

 

* Kiểm tra và duyệt báo cáo 

- Sau khi Thống kê viên được phân công hoàn 

thành xong báo cáo sẽ gửi lãnh đạo phòng xem 

xét báo cáo, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của số 

liệu và phân tích. Đánh giá chất lượng báo cáo. 

Trưởng 

phòng (hoặc 

Phó trưởng 

phòng được 

phân công) 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

I 
Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B4 

+ Nếu báo cáo đạt chất lượng, Trưởng phòng 

(hoặc Phó trưởng phòng được phân công) ký 

xác nhận và chuyển trực tiếp cho lãnh đạo Cục 

duyệt qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tác nghiệp. 

+ Nếu chưa đạt chất lượng chuyển trả lại cho 
thống kê viên phụ trách qua hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành tác nghiệp kiểm tra, làm 

lại (lãnh đạo phòng phải có nêu các ý kiến yêu 
cầu kiểm tra, giải trình). 

- Khi phát hiện thấy những sai sót nghiêm 

trọng, thống kê viên được phân công tiến hành 

ghi nhận các sai sót này vào “Sổ ghi nhận các 

báo cáo không phù hợp”. Đây là các thông tin 

đầu vào cho hoạt động khắc phục/phòng ngừa 

và cải tiến Quy trình saunày. 

- Thời gian thựchiện: 

+ Ngày 27,28/3 hàng năm đối với báo cáo 

TKQG sơ bộ năm. 
+ Ngày 18,19/5 và 16,17/11 hàng năm đối với 

báo cáo TKQG ước 6 tháng, ước năm và sơ bộ 
6 tháng đầunăm. 

+ Ngày 26,27/10 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức năm thu - chi ngân sách địa phương. 

+ Ngày 16,17/11 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu tiền 

tệ tiền tệ, ngân hàng, xổ số, bảohiểm. 

+ Ngày 18,19/12 hàng năm đối với báo cáo 

phân tích tình hình kinh tế địa phương qua số 

liệu TKQG và ngân sách. 

+ Ngày 26,27/12 hàng năm đối với báo cáo tiếp 

nhận và phổ biến số liệu GRDP 

Trưởng 
phòng 

(hoặc Phó 
trưởng 
phòng 

được phân 
công) 

 

 

B5 

* Lãnh đạo Cục duyệt báo cáo; Văn thư cấp 

sổ ban hành 

- Sau khi lãnh đạo phòng duyệt báo cáo sẽ gửi 

lãnh đạo Cục duyệt báo cáo. 

Lãnh đạo 

Cục; văn 

thư Cục 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

I 
Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B5 

+Nếu đạt chất lượng thì Lãnh đạo Cục ký duyệt 

và chuyển cho Văn thư cấp số và gửi báo cáo đi 

qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

tácnghiệp. 

+ Nếu không đạt thì ghi các ý kiến yêu cầu sửa 

đổi lên mục ý kiến xử lý và chuyển lại cho 

Trưởng phòng Tổng hợp (hoặc Phó trưởng 

phòng được phân công) xử lý hoàn thiện báo 

cáo. Trường hợp Trưởng phòng (hoặc Phó 

trưởng phòng được phân công) trực tiếp xử lý 

được thì sau khi xử lý xong chuyển lại cho lãnh 

đạo Cục duyệt lại; còn nếu Trưởng phòng (hoặc 

Phó trưởng phòng được phân công) không trực 

tiếp xử lý được thì chuyển lại cho thống kê viên 

trực tiếp làm báo cáo xử lý hoàn thiện báo cáo 

và quay lại thực hiện từ Bước3. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ngày 29,30/3 hàng năm đối với báo cáo 

TKQG sơ bộ năm. 
+ Ngày 20,21/5 và 18,19/11 hàng năm đối với 

báo cáo TKQG ước 6 tháng, ước năm và sơ bộ 
6 tháng đầunăm. 

+ Ngày 28,29/10 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức năm thu - chi ngân sách địa phương. 

+ Ngày 18,19/11 hàng năm đối với báo cáo 

chính thức 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu tiền 

tệ tiền tệ, ngân hàng, xổ số, bảohiểm. 

+ Ngày 20,21/12 hàng năm đối với báo cáo 

phân tích tình hình kinh tế địa phương qua số 

liệu TKQG và ngân sách. 

+ Ngày 28,29/12 hàng năm đối với báo cáo tiếp 

nhận và phổ biến số liệu GRDP. 

Lãnh đạo 

Cục; văn 

thư Cục 

 

 

 
B6 

 
 

* Gửi báo cáo 

- Sau khi cấp số, Văn thư Cục gửi báo cáo đi 

qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác 

nghiệp đến Phòng Tổng hợp và các địa chỉ nhận 

báo cáo (đối tượng ở mục "Nơi nhận") 

Văn thư 

và bộ 

phận nhân 

bản Phòng 

TCHC 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

I 
Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo với 

Tổng cục Thống kê 

  

B6 

và các đối tượng khác khi có yêu cầu. Trường 

hợp có yêu cầu gửi văn bản giấy thì Phòng 

TCHC tiến hành nhân bản và gửi đi. 
Thống kê viên phụ trách nhận báo cáo từ văn thư 
qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác 
nghiệp để gửi báo cáo qua đường truyền thi đua 
cho Tổng cục Thống kê và các cơ quan 

khác (khi có yêu cầu). Lưu báo cáo bằng file 

mềm tại máy tính cá nhân và 1 bản báo cáo giấy 

được lưu tại phòng Thống kê Tổng hợp. 
- Thời gian thực hiện: 

+ Ngày 31/3 hàng năm đối với báo cáo TKQG 
sơ bộ năm. 

+ Ngày 22/5 và 20/11 hàng năm đối với báo 

cáo TKQG ước 6 tháng, ước năm và sơ bộ 6 

tháng đầu năm. 

+ Ngày 30/10 hàng năm đối với báo cáo chính 

thức năm thu - chi ngân sách địa phương. 
+ Ngày 20/11 hàng năm đối với báo cáo chính 

thức 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu tiền tệ tiền 
tệ, ngân hàng, xổ số, bảo hiểm. 

+ Ngày 22/12 hàng năm đối với báo cáo phân 

tích tình hình kinh tế địa phương qua số liệu 

TKQG và ngân sách. 

+Ngày 30/12 hàng năm đối với báo cáo tiếp 

nhận và phổ biến số liệu GRDP 

  

 

B7 
Ghi nhận các phản hồi từ Tổng Cục Thống kê 

và các đơn vị đối tượng sử dụng thông tin và 

tiến hành khắc phục (nếu thấy cần thiết) 

Trưởng 

phòng 

 

II Tiếp nhận công bố kết quả GRDP từ TCTK 
  

B1 

* Tiến hành rà soát số liệu chỉ tiêu GRDP 

- Khi TCTK yêu cầu rà soát các vấn đề liên quan 

đến chỉ tiêu GRDP do TCTK tính toán thì thống 

kê viên phụ trách công tác thống kê TKQG tiếp 

nhận và báo cáo Trưởng phòng sau  

Trưởng 

phòng 

Tổng hợp; 

Thống kê 

viên được  
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

II Tiếp nhận công bố kết quả GRDP từ TCTK   

B1 

đó phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành 

hành rà soát, có ý kiến với TCTK và trình lãnh 

đạo Cục ký ký duyệt. 

Nội dung, cách thức, thời gian thực hiện theo 

yêu cầu củaTCTK. 

phân 

công; các 

phòng 

nghiệpvụ 
Cục 

 

 

 

 

 
B2 

* Tiếp nhận chỉ tiêu GRDP từ TCTK 

- Khi TCTK công bố chỉ tiêu GRDP 6 tháng, 

cả năm cho Cục, thống kê viên phụ trách công 

tác thống kê TKQG tiếp nhận (từ văn thư 

chuyển hoặc trực tiếp trên trang điều hành của 

TCTK) và báo cáo Trưởng phòng Thống kê 

Tổnghợp. 

- Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp xemxét, 

phối hợp với các phòng nghiệp vụ Văn phòng 

Cục và Vụ HTTKQG giải thích, làm rõ kết 

quả đó. 

- Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp trực tiếp 

báo cáo với Cục trưởng kết quả chỉ tiêu GRDP 

của tỉnh. 

Trưởng 
phòng 

Tổng hợp; 

Thống kê 

viên được 

phân 

công; các 

phòng 

nghiệpvụ 
Cục 

 

 

 

 

 

 

B3 

* Công bố phổ biến chỉ tiêu GRDP của tỉnh 

kỳ 6 tháng và cả năm 
- Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp tổchức 

công bố, phổ biến chỉ tiêu GRDP của tỉnh theo 

lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm của 

TCTK và của Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

- Thống kê viên phụ trách nhận báo cáo từ văn 

thư qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

tác nghiệp hoặc khai thác trực tiếp trên trang 

điều hành của TCTK. Lưu các thông tin liên 

quan đến chỉ tiêu GRDP bằng file mềm tại máy 

tính cá nhân và 1 bản giấy được lưu tại phòng 

Thống kê Tổnghợp. 

Trưởng 

phòng 

Tổng hợp; 

Thống kê 

viên được 

phân công 

 

 

III 

Phối hợp thực hiện ước tính chỉ tiêu GRDP 

để phục vụ địa phương khi chưa có kết quả 

công bố từ TCTK 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

 

III 

Phối hợp thực hiện ước tính chỉ tiêu GRDP 

để phục vụ địa phương khi chưa có kết quả 

công bố từ TCTK 

  

B1 

- Khi địa phương yêu cầu tính toán ước chỉ tiêu 

GRDP kỳ 6 tháng và cả năm khi TCTK chưa 

công bố kết quả thì Trưởng phòng Tổng hợp 

trực tiếp báo cáo với Cục trưởng, tham mưa 

việc tổ chức thực hiện ước tính (có thể ban hành 

văn bản hoặc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Cục 

trưởng đến các phòng nghiệpvụ). 

- Vì chỉ tiêu GRDP thuộc thẩm quyền công bố 

của TCTK nên khi địa phương có yêu cầu cũng 

phải tuân thủ nguyên tắc và Cục Thống kê cũng 

chỉ cùng với các sở ngành trong tỉnh mà chủ 

yếu là Sở KHĐT tổ chức ước tính chỉ tiêu 

GRDP để địa phương công bố khi chưa có kết 

quả của TCTK (Cục Thống kê không công bố 

chỉ tiêu GRDP khi TCTK chưa công bố). 

Trưởng 

phòng 

Tổng hợp 

 

 

 

B2 

* Ước tính số liệu chuyên ngành 

Các phòng nghiệp vụ Cục tổ chức ước tính các 

số liệu liên quan để phục vụ tính chỉ tiêu GRDP 

Phòng 
TK Kinh 
tế; Phòng 

TK Xã 
hội 

 

 

 

 

 
B3 

* Tính toán chỉ tiêu GRDP 

Trên cơ sở nguồn thông tin của các phòng ở 

bước 2 và khai thác thêm thông tin từ một số 

đơn vị (Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Cục Hải 

Quan...), thống kê viên được phân công sử dụng 

các phương pháp, công cụ sẵn có để tính toán 

ước tính chỉ tiêu GRDP (trong quá trình tính 

toán phải phối hợp chặt chẽ với các phòng 

nghiệp vụ). Sau khi tính toán xong trình Trưởng 

phòng xem xét kết quả 

 

 

 
Thống kê 

viên được 

phân công 

 

 

 

 

B4 

* Báo cáo xin ý kiến Cục trưởng 

Trưởng phòng Tổng hợp trực tiếp báo cáo với 

Cục trưởng về kết quả tính toán để xin ý kiến 

chỉ đạo. Nếu kết quả ước tính được Cục trưởng 

đồng ý thì chuyển cho các đối tượng theo yêu 

cầu của lãnh đạo địa phương sử dụng  

Trưởng 

phòng 

Tổng hợp 
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TT TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU MẪU 

 

III 

Phối hợp thực hiện ước tính chỉ tiêu GRDP 

để phục vụ địa phương khi chưa có kết quả 

công bố từ TCTK 

  

B4 
tham khảo tính toán và công bố, còn nếu kết quả 

ước tính chưa nhận được sự đồng ý của Cục 

trưởng thì quay lại thực hiện từ bước 2 

Trưởng 

phòng 

Tổng hợp 

 

 

 

 

B5 

* Sử dụng kết quả tính toán được và lưu trử 

tàiliệu 
- Phòng Thống kê Tổng hợp cung cấp kếtquả 

tính toán được cho các đối tượng theo yêu cầu 
của lãnh đạo địa phương. 

- Thống kê viên phụ trách lưu các thông tin liên 

quan bằng file mềm tại máy tính cá nhân và 1 

bản giấy được lưu tại phòng Thống kê Tổng 

hợp. 

  

6. Phụ lục: 

- Biểu 001.H/BCC-TKQG: Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm/cả năm. 

- Biểu 002.H/BCC-TKQG: Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm/cả năm. 

7. Phụ lục: 

- Biểu 001.H/BCC-TKQG: Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm/cả năm. 

- Biểu 002.H/BCC-TKQG: Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm/cả năm. 

- Biểu 003.H/BCC-TKQG: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thành 

phố trực thuộc Trung ương năm. 

- Biểu 004.H/BCC-TKQG: Chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh thành 

phố trực thuộc Trung ương năm. 

- Biểu 005.H/BCC-TKQG: Cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh thành phố 

trực thuộc Trung ương năm. 

- Biểu 006.H/BCC-TKQG: Báo cáo ước tính, chính thức một số chỉ tiêu về 

tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh xổ số và bảo hiểm xã hội 6 tháng đầu 

năm/cả năm. 
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8. Hồ sơ lưu 

Số 

TT 
Tên tài liệu được lưu trữ gồm 

1 Báo cáo thống kê TKQG 6 tháng, năm 

2 Báo cáo thu - chi ngân sách địa phương năm 

3 Báo cáo phân tích kinh tế Hà Tĩnh qua số liệu TKQG năm 

4 Báo cáo tiếp nhận và phổ biến số liệu GRDP 
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