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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

  Mã số: QT/TH-02 

     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 TỔNG HỢP 

 

 1. Mục đích 

 Thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê tổng hợp một cách khoa học. Chất 

lượng thông tin thống kê tổng hợp đảm bảo khách quan, đầy đủ, chính xác và 

kịp thời. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 - Các hoạt động lập báo cáo thống kê tổng hợp tháng, quý và năm. 

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

 3. Tài liệu viện dẫn 

 - Luật Thống kê năm 2015;  

- 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, cấp xã; 

 - Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính p hủ 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 07/5/2018 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 
phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động Thống kê; 

- Quyết định số 1411/QĐ-TCTK, ngày 30/9/2020 của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thống kê về việc ban hành chương trình kế hoạch công tác năm 2021.  

4. Khái niệm 
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 - 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. 

- Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó p hản ánh quy 

mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỷ lệ của hiện tượng kinh tế - xã hội trong 

điều kiện không gian và thời gian cụ thể. 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê là tập hợp những chỉ tiêu thống kê do cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

- Báo cáo thống kê là hình thức thu thập thông tin thống kê theo chế độ 

báo cáo thống kê do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.  

Báo cáo thống kê bao gồm báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê 

tổng hợp. 

5. Nội dung chi tiết 

Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

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 Tài khoản quốc gia;  

+ 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 DV; 

+ Lĩnh vực thống kê Xã hội, môi trường. 

- Ngoài ra, thu thập thêm thông tin từ các 
Sở, ban ngành như: Ngân hàng Nhà nước; 

Kho bạc Nhà nước; Sở Tài chính; Sở Công 
thương; Bảo hiểm xã hội tỉnh..vv. Bằng cách 

đề nghị các cơ quan cung cấp thông tin bằng 
văn bản qua hệ thống phần mềm gửi nhận văn 

bản hoặc gửi qua địa chỉ email. 

- Thu thập, khai thác thêm các tài liệu và 

thông tin từ các ấn phẩm, sách báo, phương 
tiện thông tin đại chúng...để tham khảo và sử 

dụng trong quá trình lập báo cáo.  

Thống kê 
viên được 

phân công 

Theo chế 
độ biểu 

mẫu báo 
cáo của các 

phòng 
nghiệp  vụ 

chuyên 
ngành 
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Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

B1 

- Thời gian thực hiện: 

+ Trước ngày 18 hàng tháng đối với báo cáo 
tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý,  6 tháng 

và năm. 

+ Trước ngày 20/3 hàng năm đối với báo 

cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng năm. 

+ Trước ngày 05/01 hàng năm đối với Niên  

giám Thống kê. 

+ Trước ngày 20/3 hàng năm đối với báo 

cáo/chuyên đề phân tích hàng năm. 

Thống kê 

viên được 
phân công 

Theo chế 
độ biểu 

mẫu báo 
cáo của các 

phòng 
nghiệp  vụ 

chuyên 
ngành 

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 xét lại. 

- 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 sau này. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ngày 18,19 hàng tháng đối với báo cáo 
tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm. 

+ Từ ngày 20/3 đến hết ngày 23/3 hàng năm 
đối với báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
hàng năm. 

+ Từ ngày 05/01 đến hết ngày 20/01 hàng 
năm đối với Niên giám Thống kê. 

+ Từ ngày 21/3 đến hết ngày 15/4 hàng năm 
đối với báo cáo/chuyên đề phân tích hàng năm. 

Thống kê 
viên được 

phân công 

Theo chế 

độ biểu 
mẫu báo 

cáo của các 
phòng 

nghiệp  vụ 
chuyên 

ngành 

B3 

*Tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê 

1. Đối với báo cáo tình hình kinh tế - xã 
hội tháng, quý, năm, gồm 2 phần. 
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Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

B3 

a. Phân tích tình hình kinh tế - xã hội gồm 

các nội dung: 

- 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). 

Thực hiện kỳ báo cáo phân tích 6 tháng và năm. 

- Tài chính, ngân hàng: Nêu tình hình thực 

hiện thu - chi ngân sách và tình hình hoạt 
động tín dụng trong kỳ báo cáo. 

Thực hiện kỳ báo cáo phân tích quý và năm.  

- 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 ảnh hưởng. 

- 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, tiến độ giải ngân vốn 

của một số công trình và dự án trọng điểm 
thực hiện đến kỳ báo cáo. 

Kỳ báo cáo phân tích hàng tháng p hản ánh 
vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN. 

Kỳ báo cáo phân tích quý và năm phản ánh 
vốn đầu tư toàn xã hội. 

- 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. 

Thực hiện kỳ báo cáo phân tích quý và năm. 

- 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. 

Thống kê 

viên được 
phân công 

 

- Biểu TH-

01/BM 01; 
- Biểu TH-

01/BM 02; 
- Biểu TH-

01/BM 03; 
- Biểu TH-

01/BM 04; 
- Biểu TH-

01/BM 05; 
- Biểu TH-
01/BM 06; 

- Biểu TH-
01/BM 07; 

- Biểu TH-
01/BM 08; 

- Biểu TH-
01/BM 09; 

- Biểu TH-
01/BM 10; 

- Biểu TH-
01/BM 11; 

- Biểu TH-
01/BM 12; 
- Biểu TH-

01/BM 13; 
- Biểu TH-

01/BM 14; 
- Biểu TH-

01/BM 15; 
- Biểu TH-

01/BM 16; 
- Biểu TH-

01/BM 17; 
- Biểu TH-

01/BM 18; 
- Biểu TH-

01/BM 19; 
- Biểu TH-
01/BM 20; 

- Biểu TH-
01/BM 21. 
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Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

B3 

- Một số chỉ tiêu về xã hội, môi trường: 

phân tích dân số và lao động (thực hiện kỳ báo 
cáo năm); tình hình an ninh trật tự, an toàn 

giao thông, y tế, văn hoá, giáo dục, môi 
trường…trong kỳ báo cáo. 

b. Số liệu: Theo biểu mẫu quy định của 
Tổng cục Thống kê (phụ lục đính kèm).  

2. Đối với báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống 
kê hàng năm 

- Báo cáo này chỉ phản ánh số liệu theo biểu 
mẫu quy định của Tổng cục Thống kê. 

- Báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng 

năm phản ánh số liệu các lĩnh vực: Tổng sản 
phẩm trên địa bàn (GRDP); thu - chi NSNN; 

nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; 
vốn đầu tư; thương mại, dịch vụ và giá cả; các 

chỉ tiêu về xã hội, môi trường. 

3. Đối với Niên giám Thống kê hàng năm 

Theo Maket Tổng cục Thống kê quy định. 

4. Đối với báo cáo/chuyên đề phân tích 

chuyên sâu hàng năm  

- Báo cáo/chuyên đề được thực hiện nhằm 

đánh giá về 1 vấn đề KTXH nào đó của địa 
phương một cách đầy đủ, chi tiết, chuyên sâu 
bằng các phương pháp khoa học thống kê.  

- Chủ đề thực hiện lập  cáo/chuyên đề p hân 
tích chuyên sâu hàng năm không cố định, tùy 

vào tình hình thực tế hàng năm của địa 
phương để lựa chọn thực hiện. 

- Thời gian thực hiện:  

+ Ngày 20 đến hết ngày 22 hàng tháng đối 

với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, 
quý, năm. 

+ Từ ngày 24/3 đến hết ngày 27/3 hàng 
năm đối với báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê hàng năm. 

+ Từ ngày 21/01 đến hết ngày 15/02 hàng 

năm đối với Niên giám Thống kê 
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Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

B3 
+ Từ ngày 16/4 đến hết ngày 31/7 hàng 

năm đối với báo cáo/chuyên đề phân tích hàng 

năm. 

Các phòng 
nghiệp vụ 

Cục 

 

B4 

* Riêng đối với Niên giám TK hàng năm 

- Các phòng nghiệp vụ kiểm tra lại thông tin 

thống kê phòng Thống kê Tổng hợp đã cập 
nhật và bổ sung số liệu sơ bộ vào Maket Niên  

giám thống kê 

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/02 đến 

hết ngày 15/3 hàng năm 

- Phòng Thống kê Tổng hợp kiểm tra, soát 

xét và hoàn thiện ấn phẩm Niên giám Thống 
kê hàng năm. 

+ Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/3 đến hết 
ngày 31/3 hàng năm. 

Thống kê 
viên được 
phân công 

 

B5 

*Lãnh đạo phòng 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. 

+ 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 sau này. 

- Thời gian thực hiện 

Trưởng 

phòng (hoặc 
Phó trưởng 

phòng được 
phân công) 
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Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

B5 

+ Ngày 23 hàng tháng đối với báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm. 

+ Ngày 28, 29/3 hàng năm đối với báo cáo 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê hàng năm. 

+ Từ ngày 01/4 đến hết ngày 10/4 hàng 

năm đối với Niên giám Thống kê. 

+ Từ ngày 01/8 đến hết ngày 15/8 hàng 

năm đối với báo cáo/chuyên đề phân tích năm. 

Trưởng 
phòng (hoặc 
Phó trưởng 

phòng được 
phân công) 

 

B6 

*Lãnh đạo Cục duyệt báo cáo; Văn thư 
cấp sổ ban hành 

- Sau khi lãnh đạo phòng duyệt xong báo cáo 
sẽ gửi lãnh đạo Cục phê duyệt. 

+ 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 tác nghiệp. 

+ 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 Bước 3. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Ngày 24 hàng tháng đối với báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm. 

+ Ngày 30/3 hàng năm đối với báo cáo Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê hàng năm. 

+ Từ ngày 11/4 đến hết ngày 20/4 hàng năm 

đối với Niên giám Thống kê 

+ Từ ngày 16/8 đến hết ngày 25/8 hàng năm 

đối báo cáo/chuyên đề phân tích năm. 

Lãnh đạo 

Cục 
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Số 
TT 

TIẾN TRÌNH 
TRÁCH 
NHIỆM 

BIỂU 
MẪU 

B7 

*Gửi bản thảo niên giám giám thống kê 

cho Nhà xuất bản để xuất bản ấn phẩm 

- Chỉ áp dụng đối với việc biên soạn Niên 

giám Thống kê hàng năm. 

- Thời gian thực hiện: 

+ Từ ngày 21/4 đến ngày 25/5 hàng năm 

 
Thống kê 

viên được 
phân công 

 

Nhà xuất 
bản 

 

B8 

*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") 
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. 

- Phòng Tổng hợp nhận ấn phẩm Niên giám 

Thống kê từ Nhà xuất bản, p hối hợp với văn 
thư Cục cấp phát theo quy định 

- Thời gian thực hiện:  

+ Ngày 25 hàng tháng đối với báo cáo tình 

hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm. 

+ Ngày 31/3 hàng năm đối với báo cáo Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê hàng năm. 

+ Trước ngày 31/5 hàng năm đối với Niên 
giám Thống kê. 

+ Trước ngày 31/8 hàng năm đối báo 
cáo/chuyên đề phân tích  

Văn thư và 
 bộ phận nhân 

bản Phòng 
TCHC 

 
 

 
 

 
Thống kê 
viên được 

phân công 
 

 

B9 

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 
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6. Phụ lục: 

* Danh sách biểu mẫu đính kèm: 

- Biểu TH-01/BM-01: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Theo giá hiện hành 

- Biểu TH-01/BM-02: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Theo giá so sánh 

- Biểu TH-01/BM-03: Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 hàng tháng 

- Biểu TH-01/BM-04: Kết quả chăn nuôi 

- Biểu TH-01/BM-05: Kết quả sản xuất lâm nghiệp  

- Biểu TH-01/BM-06: Sản lượng thủy sản 

- Biểu TH-01/BM-07: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 

- Biểu TH-01/BM-08: Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu  

- Biểu TH-01/BM-09: Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 

- Biểu TH-01/BM-09: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

- Biểu TH-01/BM-11: Doanh thu bán lẻ hàng hóa 

- Biểu TH-01/BM-12: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 

và dịch vụ tiêu dùng khác 

- Biểu TH-01/BM-13: Chỉ số giá tiêu dùng 

- Biểu TH-01/BM-14: Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

- Biểu TH-01/BM-15: Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương 

- Biểu TH-01/BM-16: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

- Biểu TH-01/BM-17: Chi ngân sách Nhà nước trên địa phương 

- Biểu TH-01/BM-18: Một số chỉ tiêu dân số và lao động 

- Biểu TH-01/BM-19: Trật tự, an toàn xã hội 

- Biểu TH-01/BM-20: Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 

- Biểu TH-01/MB- 21: Maket Niên giám Thống kê 

7. Hồ sơ lưu 

Số 
TT 

Tên tài liệu được lưu trữ gồm 

1 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh tháng, quý, năm 

2 Báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh Hà Tĩnh hàng năm 

3 Ấn phẩm Niên giám Thống kê tỉnh Hà Tĩnh hàng năm 

4 Báo cáo/chuyên đề phân tích hàng năm 

- Các hồ sơ thực hiện trong quy trình này được lưu trữ bằng File điện 

tử trên Hệ thống quản lý văn bản của ngành Thống kê - Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (eoffice.mpi.gov.vn) ở bộ phận Văn thư Cục và máy tính cá nhân 

của Thống kê viên trực tiếp làm báo cáo.   

- Các tài liệu tại mục 7 của quy trình này ngoài việc lưu trử bằng File 

điện tử thì còn tiến hành nhân bản và lưu 1 bản giấy tại phòng Thống kê 

Tổng hợp, Cục Thống kê Hà Tĩnh. 
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