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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

Mã số: QT/XH-03 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2020 

 

 

QUY TRÌNH 

BÁO CÁO THỐNG KÊ XÃ HỘI MÔI TRƯỜNG 

 

1. Mục đích 

 Quy trình nhằm quy định trình tự, thủ tục và cách thức thực hiện hoạt 

động Báo cáo thống kê Xã hội và Môi trường; 

 Đảm bảo chất lượng thông tin thống kê khách quan, chính xác, đầy đủ, 

kịp thời cung cấp cho Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình áp dụng đối với hoạt động lập báo cáo thống kê Xã hội môi 

trường;  

 Phòng thống kê Dân số - Văn xã phối hợp với Chi cục Thống kê cấp 

huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu ban lãnh đạo thực hiện quy trình 

này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

  - Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

 - Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 về việc 

Ban hành Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, cấp xã; 

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

trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

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

 - Quyết định số 1908/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng 

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

thống kê; 

 - Thông báo kế hoạch thông tin thống kê và giao điểm thi đua hàng năm; 

 - Đề cương báo cáo của Tổng cục Thống kê. 



4/13 

 4. Định nghĩa/viết tắt 

 4.1. Định nghĩa  

 4.1.1. Giáo dục và đào tạo  

 a. Giáo dục mầm non  

 - Trường học mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, 

hình thức tổ chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức 

năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi. 

 - Lớp học mầm non là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non 

hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương 

trình do một hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của 

một giáo viên chủ nhiệm. Lớp học giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: 

 + Hệ nhà trẻ: gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến dưới 3 tuổi. 

 + Hệ mẫu giáo: gồm các trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi. 

 - Giáo viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non. 

 - Học sinh mầm non là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các 

nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo. Học sinh mầm non bao gồm học sinh nhà trẻ (từ 

3 tháng tuổi đến dưới 3 tuổi) và học sinh mẫu giáo (từ 3 tuổi đến 6 tuổi). 

 b. Giáo dục phổ thông 

 - Trường phổ thông là cơ sở giáo dục phổ thông, bảo đảm đủ các điều 

kiện về cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân vien hành chính, bảo 

vệ, y tế ...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ 

những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. Trường phổ thông 

năm trong hệ thống giáo dục quốc gia được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch 

của nhà nước; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giảng dạy 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Bao 

gồm:  

 + Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của cấp tiểu học, có 5 khóa học từ lớp 

1 đến lớp 5. 

 + Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục của cấp trung học, nối tiếp cấp 

học tiểu học, có 4 khóa học từ lớp 6 đến lớp 9. 

 + Trường trung học phổ thông là cơ sở giáo dục của cấp trung học nhằm 

hoàn chỉnh học vấn phổ thông, có 3 khóa học từ lớp 10 đến lớp 12. 
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 Ngoài ra, trường phổ thông có thể còn có các loại trường sau: 

 + Trường phổ thông cơ sở là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ 

sở, có từ lớp 1 đến lớp 9. 

 + Trường trung học là trường ghép giữa trung học cơ sở và trung học phổ 

thông, có từ lớp 6 đến lớp 12; hoặc ghép trường tiểu học, trung học cơ sở và 

trung học phổ thông, có từ lớp 1 đến lớp 12. 

 Loại hình trường gồm có trường công lập, dân lập và tư thục: 

 + Trường công lập là trường do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng kinh 

phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. 

 + Trường dân lập là trường do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư 

xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động. 

 + Trường tư thục là trường do các cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ 

sở vật chất và đảm bảo kinh phí hoạt động. 

 - Lớp học phổ thông là một tổ chức của trường học phổ thông gồm các 

học sinh cùng học một chường trình giáo dục hoặc nhiều chương trình giáo dục, 

do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy nhưng có sự quản 

lý trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm. Bao gồm các lớp của cấp tiểu học, các lớp 

của cấp trung học cơ sở và các lớp của cấp trung học phổ thông. 

 - Giáo viên phổ thông là người có trình độ, kiến thức theo quy định, làm 

công tác giảng dạy, giáo dục trong các trường phổ thông, theo từng bậc học phù 

hợp. Giáo viên phổ thông chia theo cấp học có giáo viên tiểu học, giáo viên 

trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông.  

 - Học sinh phổ thông là những người đang theo học các lớp từ lớp 1 đến 

lớp 12; chia theo cấp học có học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông. 

4.1.2. Y tế   

- Cơ sở y tế là cơ sở khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; 

bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viên chuyên khoa, bệnh viện điều dưỡng và 

phục hồi chức năng, phòng khám tư nhân, các trung tâm y tế huyện có chức 

năng khám chữa bệnh, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường/thị 

trấn, trạm y tế cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và các cơ sở y tế khác (trạm 

lao, trạm do liễu, trạm mắt, khu điều trị phong, nhà hộ sinh...). 

 - Giường bệnh là giường chuyên dùng cho người bệnh nằm để chữa bệnh, 

điều trị bệnh ở các cơ sở y tế. Không tính giường trực, giường phòng khám, 
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giường phòng đợi. 

 - Nhân lực y tế là toàn bộ những người hiện đang làm việc tại các cơ sở y 

tế (kể cả y tế công và y tế tư nhân) đã đạt trình độ đào tạo chuyên môn về y tế 

trong thời gian ít nhất là ba tháng, bao gồm bác sĩ, y sĩ, y tá, nữ hộ sinh, hộ lý và 

dược sĩ. 

 4.1.3. Văn hóa, thể thao 

 - Sách xuất bản: Bao gồm sách quốc văn và sách ngoại văn được xuất 

bản. Đầu sách là tên sách xuất bản. Mỗi tên sách là một đầu sách. Bản sách là 

sách được nhân bản từ đầu sách. Mỗi đầu sách có thể nhân bản thành nhiều bản 

sách. 

 - Sách, văn hoá phẩm, tạp chí, tập san phát hành là số sách, văn hoá phẩm, 

tạp chí, tập san bán ra hoặc phân phối cho các nhu cầu tiêu dùng trong nước của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị (thư viện, trường học,...) và nhân dân. 

 - Thư viện là đơn vị được tổ chức theo qui định của ngành văn hóa, có 

trách nhiệm sưu tầm các loại sách báo, tạp chí và các ấn phẩm khác hoặc các vật 

phẩm nghe, nhìn hoặc tranh vẽ khác, có cán bộ chuyên trách để phục vụ việc sử 

dụng các ấn phẩm và vật phẩm trên nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin, nghiên 

cứu, học tập và giải trí của người sử dụng. 

 - Người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên: Là người hàng ngày đều 

tham gia rèn luyện thân thể bằng các phương pháp và phương tiện của thể dục 

thể thao. 

 - Vận động viên cấp kiện tướng và vận động viên cấp I: Là những vận 

động viên tham gia thi đấu những giải thể thao chính thức của quốc gia và quốc 

tế đạt được thành tích, được Uỷ ban Thể dục Thể thao và các tổ chức thể thao 

quốc tế công nhận danh hiệu đẳng cấp vận động viên. 

 -  Huy chương thi đấu thể thao quốc tế: Bao gồm các huy chương đạt 

được ở các giải thể thao quốc tế chính thức như các giải thi đấu giải Thế giới 

(Thế vận hội Olimpic, vô địch, vô địch trẻ; giải châu Á (Á vận hội ASIAD, vô 

địch, vô địch trẻ), giải Đông Nam Á (SeaGame, vô địch, vô địch trẻ), không bao 

gồm các giải thi đấu quốc tế song phương, hữu nghị, các giải mời v.v... 

 4.1.4. Trật tự, an toàn xã hội 

 - Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của 

con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên 

đường giao thông công cộng, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông 
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công cộng, nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do 

gặp phải các tình huống; sự cố đột xuất không kịp phòng tránh; đã gây ra những 

thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khoẻ con người, tài sản. 

- Số người bị tai nạn giao thông bao gồm những người bị thương và chết do 

tai nạn giao thông gây ra.  

 - Cháy, nổ và mức độ thiệt hại: Cháy, nổ là trường hợp cháy, nổ xảy ra 

ngoài ý muốn và sự kiểm soát của con người  trong các khu dân cư, các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, cháy rừng... gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới 

môi trường. Một lần xảy ra cháy, nổ thì được gọi là một vụ cháy, nổ.  

  4.2 Chữ viết tắt 

 - Tổng cục Thống kê: TCTK 

 - Cục Thống kê: CTK 

 - Phòng Thống kê Xã hội: Phòng TKXH 

 - Phòng Thu thập thông tin Thống kê: Phòng TTTTTK 

 - Xã hội môi trường: XHMT 

 - Thể dục thể thao: TDTT 

 - Quyết định: QĐ                                                        

 5. Nội dung quy trình 

TT TRÌNH TỰ 
TRÁCH 

NHIỆM 
THỜI GIAN 

BIỂU 

MẪU/ KẾT 

QUẢ 

B1 
* Tiến hành thu thập thông tin 

thống kê 

- Phòng TKXH tiến hành thu thập 

thông tin thống kê về đời sống dân 

cư, thiếu đói, giáo dục, y tế, văn 

hóa thể thao, tai nạn giao thông, 

môi trường và thiên tai từ Chi cục 

Thống kê cấp huyện (phản ánh 

bằng văn bản có xác nhận của 

Lãnh đạo Chi cục qua hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành tác 

nghiệp)  

Phòng 

thống kê 

Xã hội 

+ Trước ngày 15 

hàng tháng đối với 

báo cáo phân tích 

XHMT và thiên tai. 

+ Trước ngày 15 

tháng cuối quý đối 

với báo cáo phân 

tích đời sống dân 

số. 

+ Trước ngày 

15/11 đối với báo 

cáo giáo dục đầu 

Theo chế độ 

biểu mẫu 

quy định đối 

với các Chi 

cục Thống 

kê cấp 

huyện và 

các Sở 

ngành 

(Theo Thông 

tư số 

01/2019/TT-
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- Ngoài kênh thu thập thông tin từ 

Chi cục Thống kê cấp huyện còn 

có từ các Sở, ban ngành: Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du Lịch; 

Công an tỉnh; Ban chỉ đạo phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. Đồng thời, thu thập thông tin 

thống kê về đại biểu hội đồng 

nhân dân, lãnh đạo chính quyền, 

ngành Tòa án và ngành Kiểm sát 

từ Sở Nội vụ; Hội đồng nhân dân 

tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh. 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. 

năm học. 

+ Trước ngày 15/3 

đối với các báo cáo 

chính thức y tế, đại 

biểu HĐND, lãnh 

đạo chính quyền, 

Tòa án, Viện kiểm 

sát nhân dân và 

thiên tai  năm. 

 

BKHĐT và 

Quyết định 

số 1324/QĐ-

UBND) 

 

 

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 Chi cục Thống kê cấp huyện 

và cơ quan cung cấp thông tin để 

kiểm tra, soát xét lại. 

Thống 

kê viên 

được 

phân 

công 

+ Ngày 15 hàng 

tháng đối với báo 

cáo phân tích 

XHMT và thiên tai. 

+ Ngày 15 tháng 

cuối quý đối với 

báo cáo phân tích 

đời sống dân số. 

+ Ngày 15-16/11 

đối với báo cáo 

giáo dục đầu năm 

Biểu mẫu 

báo cáo Chi 

cục Thống 

kê cấp 

huyện và 

các Sở, 

ngành 

(Theo Thông 

tư số 

01/2019/TT-

BKHĐT và 
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- 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”.  

học. 

+ Ngày 15-16/3 đối 

với các báo cáo 

chính thức y tế, đại 

biểu HĐND, lãnh 

đạo chính quyền, 

Tòa án, Viện kiểm 

sát nhân dân và 

thiên tai  năm. 

 

Quyết định 

số 1324/QĐ-

UBND) 

 

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 XHMT, gồm 2 phần: 

1. Số liệu: Theo phụ lục đính kèm; 

2. Phân tích XHMT và Đời sống 

dân cư qua số liệu tháng, quý, 6 

tháng và năm. 

- 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 BĐDS 

trong kỳ báo cáo; phân tích các 

nguyên nhân ảnh hưởng đến sự 

biến động. 

Thống 

kê viên 

được 

phân 

công 

+ Ngày 16-17 hàng 

tháng đối với báo 

cáo phân tích 

XHMT và thiên tai. 

+ Ngày 16-17 

tháng cuối quý đối 

với báo cáo phân 

tích đời sống dân 

số. 

+ Ngày 17-25/11 

đối với báo cáo 

giáo dục đầu năm 

học. 

+ Ngày 17-25/3 đối 

với các báo cáo 

chính thức y tế, đại 

biểu HĐND, lãnh 

đạo chính quyền, 

Tòa án, Viện kiểm 

sát nhân dân và 

thiên tai  năm. 

 

- Biểu 01 

XHMT 

- Biểu 02 

XHMT 

- Biểu 03 

XHMT 

- Biểu 04 

XHMT 

- Biểu 05 

XHMT 

- Biểu 06 

XHMT 

- Biểu 07 

XHMT 

- Biểu 08 

XHMT 

- Biểu 09 

XHMT 

- Theobiểu 

mẫu Niên  

giám thống 

 kê và báo  

cáo KT-XH 



10/13 

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. 

+ 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”.  

Trưởng 

phòng 

(hoặc 

Phó 

trưởng 

phòng 

được 

phân 

công) 

+ Ngày 17-18 hàng 

tháng đối với báo 

cáo phân tích 

XHMT và thiên tai. 

+ Ngày 17-18 

tháng cuối quý đối 

với báo cáo phân 

tích đời sống dân 

số. 

+ Ngày 26-27/11 

đối với báo cáo 

giáo dục đầu năm 

học. 

+ Ngày 26-27/3 đối 

với các báo cáo 

chính thức y tế, đại 

biểu HĐND, lãnh 

đạo chính quyền, 

Tòa án, Viện kiểm 

sát nhân dân và 

thiên tai  năm. 

 

 

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. 

+ Nếu đạt chất lượng thì Lãnh đạo 

Cục ký duyệt và chuyển cho Văn 

thư cấp số và gửi báo cáo đi qua 

Lãnh 

đạo Cục; 

Văn thư 

Cục 

 

+ Ngày 18-19 hàng 

tháng đối với báo 

cáo phân tích 

XHMT và thiên tai. 

+ Ngày 18-19 

tháng cuối quý đối 

với báo cáo phân 

tích đời sống dân 

 



11/13 

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 (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 4. 

số. 

+ Ngày 28-29/11 

đối với báo cáo 

giáo dục đầu năm 

học. 

+ Ngày 28-29/3 đối 

với các báo cáo 

chính thức y tế, đại 

biểu HĐND, lãnh 

đạo chính quyền, 

Tòa án, Viện kiểm 

sát nhân dân và 

thiên tai  năm. 

 

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 TKXH 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 

Văn thư 

và bộ 

phận 

nhân bản 

giấy của 

Phòng 

TCHC 

 

 

 

 

Thống 

kê viên 

được 

phân 

+ Ngày 19 hàng 

tháng đối với báo 

cáo phân tích 

XHMT và thiên tai. 

+ Ngày 19 tháng 

cuối quý đối với 

báo cáo phân tích 

đời sống dân số. 

+ Ngày 29-30/11 

đối với báo cáo 

giáo dục đầu năm 

học. 

+ Ngày 29-30/3 đối 

với các báo cáo 

chính thức y tế, đại 

biểu HĐND, lãnh 
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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 

TKXH. 

công 

 

đạo chính quyền, 

Tòa án, Viện kiểm 

sát nhân dân và 

thiên tai  năm. 

 

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): 

- Lãnh đạo Phòng nhận phản hồi 

từ Lãnh đạo Cục để chuyển trả lại 

cán bộ phụ trách khắc phục sai 

sót; 

- Cán bộ phụ trách nhận phản hồi 

từ lãnh đạo Phòng để khắc phục 

sai sót 

Trưởng 

phòng 

(hoặc 

Phó 

trưởng 

phòng 

được 

phân 

công phụ 

trách); 

Thống 

kê viên 

phụ 

trách 

 
 

 

 6. Biểu mẫu:  

 Theo hệ thống biểu mẫu Niên giám Thống kê hàng năm và Thông tư 

01/2019/TT-BKHDT ngày 4 tháng 01 năm 2019 của Bộ KH&ĐT. 

 - Biểu 01 XHMT: số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại 

 - Biểu 02 XHMT: tổng hợp tình hình xã hội môi trường 

 - Biểu 03 XHMT: tổng hợp tình hình đời sống dân cư 

 - Biểu 04 XHMT: Báo cáo chính thức giáo viên, học sinh và lớp học giáo 

dục phổ thông đầu năm học. 

 - Biểu 05 XHMT: Báo cáo chính thức bác sĩ và giường bệnh năm. 

 - Biểu 06 XHMT: Báo cáo chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân năm. 

 -  Biểu 07 XHMT: Báo cáo chính thức lãnh đạo chính quyền năm. 

 - Biểu 08 XHMT: Báo cáo chính thức lãnh đạo ngành Kiểm sát năm. 

 - Biểu 09 XHMT: Báo cáo chính thức lãnh đạo ngành Tòa án năm. 



13/13 

 7. Hồ sơ lưu 

 TT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Toàn bộ báo cáo do Sở, ban, ngành; Chi cục Thống kê cấp huyện gửi 

đến 

2 Toàn bộ báo cáo Thống kê định kỳ do cấp tỉnh lập báo cáo 

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 Xã hội, Cục 

Thống kê. 
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