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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

  Mã số: QT/KT-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 

THỰC HIỆN BÁO CÁO THỐNG KÊ XÂY DỰNG 

 

1. Mục đích 

  Quy trình này nhằm quy định trình tự, thủ tục và cách thức thực hiện hoạt 
động Báo cáo kết quả điều tra thống kê về hoạt động của ngành xây dựng. Đảm 
bảo chất lượng thông tin thống kê khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. 

2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình này áp dụng đối với hoạt động điều tra thống kê về xây dựng; 
Phòng Thống kê Kinh tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu ban lãnh 
đạo thực hiện quy trình này. 

3. Tài liệu viện dẫn 

- 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; 

- Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thống kê ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Quyết định số 1908/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 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 đầu năm; 

- Quyết định, phương án điều tra cá thể doanh nghiệp, cơ sở hành chính sự 
nghiệp hàng năm. 

- Quyết định 1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017 về điều tra hoạt 
động Xây dựng. 

4. Định nghĩa/viết tắt  

- TCTK: Tổng cục Thống kê 

- CTK: Cục Thống kê. 

- CCTK: Chi cục Thống kê cấp huyện. 

- KT: Kinh tế. 

- DN: Doanh nghiệp. 
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5. Nội dung quy trình 

5.1. Báo cáo điều tra xây dựng quý 

Bước Trình tự thực hiện  Quy mô, 
cỡ mẫu 

Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B 1 

Nhận dữ liệu từ phòng điều 
tra 

Sau khi phòng TTTT nhập 
phiếu điều tra xong và chuyển dữ liệu 
xuống phòng KT, cán bộ phụ trách 
kiểm tra logic phiếu điều tra, so sánh 
đối chiếu số liệu so với dự ước quý 
trước và tình hình thực tế trên địa bàn. 
Nếu còn sai số chuyển phòng điều tra 
kiểm tra, xác minh lại. 

Thực hiện từ ngày 10 đến ngày 
15 tháng cuối quý báo cáo 

 

Cán bộ 
phụ 
trách 

Phương án 
1848/QĐ-
TCTK ngày 
16 tháng 10 
năm 2017 

B 2 

       Kết xuất các biểu báo cáo  
Thực hiện kết xuất các biểu báo cáo từ 
chương trình nhập tin online:  
- Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo 
giá hiện hành; 
- Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo 
giá so sánh; 
- Công trình trọng điểm trong kỳ; 
- Nhận định tình hình sản xuất kinh 
doanh của Doanh nghiệp. 

 

Cán bộ 
phụ 
trách 

Phương án 
1848/QĐ-
TCTK ngày 
16 tháng 10 
năm 2017 

B 3 

Viết báo cáo phân tích 
Viết báo cáo phân tích số liệu tình 

hình xây dựng quý trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện từ ngày 15 đến ngày 16 

tháng cuối quý báo cáo 

 

Cán bộ 
phụ 
trách 

Phương án 
1848/QĐ-
TCTK ngày 
16 tháng 10 
năm 2017 

B4 

 

Trình lãnh đạo phòng kiểm tra, ký 
Chuyên viên gửi báo cáo cho Lãnh 
đạo phòng xem xét ký duyệt qua hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành 
tác nghiệp: https://eoffice.mpi.gov.vn/. 
- Chuyên viên: Dự thảo nội dung văn 

bản và chuyển file sang định dạng 

PDF. Tiến hành đăng nhập vào hệ 

thống tác nghiệp, chọn mục Văn bản 

đi -> Thêm mới văn bản trình, điền 

các thông tin có dầu sao (*) bắt buộc, 

chọn nơi nhận văn bản là Lãnh đạo 

phòng, Lãnh đạo phụ trách, Văn thư 

(phụ trách cấp số, ban hành). Đính 

kèm file cần trình ký ở mục “Dự 

thảo”, và tiến hành trình ký. 

 

Lãnh 
đạo 

phòng 

Phương án 
1848/QĐ-

TCTK ngày 
16 tháng 10 
năm 2017 

https://eoffice.mpi.gov.vn/
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Bước Trình tự thực hiện  Quy mô, 
cỡ mẫu 

Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

- Lãnh đạo phòng: nhận file ở Văn bản 

đến/Chờ xử lý. Trường hợp văn bản 

chưa đạt yêu cầu, lãnh đạo phòng yêu 

cầu chuyên viên hoàn thiện và trình lại 

dự thảo; nếu đồng ý tiến hành ký điện 

tử và chuyển trình ký lãnh đạo phụ 

trách phê duyệt. 

Thực hiện từ ngày 16 đến ngày 17 

tháng cuối quý báo cáo 

B5 

Trình lãnh đạo Cục kiểm tra, ký 
duyệt 
Sau khi lãnh đạo phòng duyệt, báo cáo 

sẽ gửi lãnh đạo Cục phê duyệt qua hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành 

tác nghiệp. 

- Nếu đạt chất lượng thì Lãnh đạo Cục 

tiến hành ký điện tử 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 phòng chuyên môn, 

cán bộ phụ trách quay lại từ Bước 2. 

Thực hiện từ ngày 16 đến ngày 17 

tháng cuối quý báo cáo 

 

Lãnh 
đạo 
Cục 

File PDF* 

B 6 

Làm thủ tục phát hành 
Sau khi Lãnh đạo Cục ký duyệt, 
chuyển Văn thư Cục làm thủ tục cấp 
số, ban hành văn bản qua hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành tác 
nghiệp và gửi về đơn vị cá nhân liên 
quan trước ngày 17 tháng cuối quý sau 
quý báo cáo. 

 

Văn thư 
cục 

File PDF* 

B7 
Nhận phản hồi và khắc phục (nếu 
có) 

 Lãnh 
đạo 

phòng 
 

B 8 

Lưu hồ sơ 
Phòng Kinh tế lưu hồ sơ theo mục 7 
quy trình. Cụ thể:  
- Lưu 01 bản giấy tại phòng Thống kê 
Kinh tế (có xác nhận của Lãnh đạo 
phòng và Lãnh đạo Cục) 
- Lưu bản mềm tại máy tính của 

 

Phòng 
KT 
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Bước Trình tự thực hiện  Quy mô, 
cỡ mẫu 

Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

chuyên viên phụ trách theo File “Báo 
cáo Xây dựng Quý X-năm Y” 

 5.2. Báo cáo điều tra xây dựng năm  

Bước Trình tự thực hiện  
Quy mô, 
cỡ mẫu 

Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B 1 

B1.1 Nhận dữ liệu từ phòng 
điều tra 

Sau khi phòng TTTT nhập 
phiếu điều tra xong và chuyển dữ 
liệu xuống phòng KT, cán bộ phụ 
trách kiểm tra logic phiếu điều tra, so 
sánh đối chiếu số liệu so với 4 quý và 
tình hình thực tế trên địa bàn. Nếu 
còn sai số chuyển phòng điều tra 
kiểm tra, xác minh lại.  

Thời gian thực hiện: Đối với 
xã phường và hộ dân cư từ ngày 10-
15/4 hàng năm. Đối với doanh 
nghiệp trước ngày 15/6 hàng năm. 

B1.2: Cập nhật dữ liệu 
doanh nghiệp 

Cập nhật dữ liệu xây dựng 
thực hiện của doanh nghiệp tổng hợp 
từ cuộc điều tra doanh nghiệp hàng 
năm. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 
20-30/9 hàng năm 

 

Cán bộ 
phụ 
trách 

Phiếu điều tra 
xã/phường/ 

và phiếu điều 
tra hộ dân cư; 

Dữ liệu 
online 

chương trình 
điều tra 

doanh nghiệp 
hang năm 

B 2 

Kết xuất và tổng hợp các biểu 
báo cáo 

Thực hiện kết xuất các biểu báo 
cáo từ chương trình nhập tin online. 
Bao gồm:  

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng 
theo giá hiện hành; 

 

Cán bộ 
phụ 
trách 

Phương án 
1848/QĐ-

TCTK ngày 
16 tháng 10 
năm 2017 

- Giá trị sản xuất ngành xây dựng 
theo giá so sánh;  

- Nhà ở xây dựng mới hoàn 
thành trong năm;  
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Bước Trình tự thực hiện  
Quy mô, 
cỡ mẫu 

Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

B 3 

Viết báo cáo phân tích 
- Kiểm tra, so sánh đối chiếu với 

các ngành KHĐT, Kho bạc Nhà 
nước, các ban QL KKT, các BQL 
XDCB, các ngành liên quan và số 
liệu lịch sử. 

- Viết báo cáo phân tích số liệu 
tình hình xây dựng năm trên địa bàn 
tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20-
30/9 hàng năm 

 

Cán bộ 
phụ 
trách 

 

B 4 
 

Trình trưởng phòng kiểm tra, 

ký 

Chuyên viên gửi báo cáo cho 

Lãnh đạo phòng xem xét ký duyệt 

qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành tác nghiệp: 
https://eoffice.mpi.gov.vn/. 

- Chuyên viên: Dự thảo nội 

dung văn bản và chuyển file sang 

định dạng PDF. Tiến hành đăng nhập 

vào hệ thống tác nghiệp, chọn mục 

Văn bản đi -> Thêm mới văn bản 

trình, điền các thông tin có dấu sao 

(*) bắt buộc, chọn nơi nhận văn bản 

là Lãnh đạo phòng, Lãnh đạo phụ 

trách, Văn thư (phụ trách cấp số, ban 

hành). Đính kèm file cần trình ký ở 

mục “Dự thảo”, và tiến hành trình 

ký. 

- Lãnh đạo phòng: nhận file ở 

Văn bản đền/Chờ xử lý. Trường hợp 

văn bản chưa đạt yêu cầu, lãnh đạo 

phòng yêu cầu chuyên viên hoàn 

thiện và trình lại dự thảo (quay lại 

B2); nếu đồng ý tiến hành ký điện tử 

và chuyển trình ký lãnh đạo phụ 

trách phê duyệt. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 

20-30/9 hàng năm 

 

Lãnh 
đạo 

phòng 
 

B5 

Trình lãnh đạo Cục kiểm tra, 
ký duyệt 

Sau khi lãnh đạo phòng duyệt, 

báo cáo sẽ gửi lãnh đạo Cục phê 

 
Lãnh 
đạo 
Cục 

File PDF* 

https://eoffice.mpi.gov.vn/
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Bước Trình tự thực hiện  
Quy mô, 
cỡ mẫu 

Trách 
nhiệm 

Biểu mẫu, 
tài liệu 

duyệt qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành tác nghiệp. 

- Nếu đạt chất lượng thì Lãnh 

đạo Cục ký điện tử 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 phòng 
chuyên môn, cán bộ phụ trách quay 
lại từ Bước 4. 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20-
30/9 hàng năm 

B 6 

Làm thủ tục phát hành 
Sau khi Lãnh đạo Cục ký duyệt, 

chuyển Văn thư Cục làm thủ tục cấp 
số, ban hành văn bản qua hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành tác 
nghiệp và gửi về đơn vị cá nhân liên 
quan trước ngày 30/9. 

 

Văn 
thư cục 

File PDF* 

B 7 
Nhận phản hồi và khắc phục 

(nếu có) 
 Lãnh 

đạo 
phòng 

 

B 8 

Lưu hồ sơ 
Phòng Thống kê Kinh tế lưu hồ sơ 
theo mục 7 quy trình.  
- Lưu 01 bản giấy tại phòng Thống 
kê Kinh tế (đã có xác nhận của Lãnh 
đạo phòng và Lãnh đạo phụ trách) 
- Lưu bản mềm tại máy tính của 
chuyên viên phụ trách theo File “Báo 
cáo Xây dựng năm Y” 

 

Phòng 
KT 

 

1. Biểu mẫu 

Quy trình này áp dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 
1848/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 10 năm 2017. 

2. Hồ sơ lưu 

TT Tên tài liệu được lưu trữ 

1.  Phiếu điều tra 

2.  Bảng tổng hợp kết quả điều tra thống kê  

       Báo cáo Xây dựng quý, năm được số hóa, gửi, nhận, lưu trữ trên hệ 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 công tác Xây dựng Báo cáo ngoài việc lưu trử bằng file điện tử 
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thì còn tiến hành nhân bản và lưu 1 bản giấy tại phòng Thống kê Kinh tế, Cục 
Thống kê Hà Tĩnh. 

       Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 01 năm tại 
Phòng Thống kê Kinh tế, hết thời hạn trên chuyển bộ phận lưu trữ cơ quan lưu 
theo Quy định tại Quyết định số 556/QĐ-TCTK ngày 04/10/2012 của Tổng Cục 
trưởng Tổng cục Thống kê  và Quy trình "Văn thư, lưu trữ" của Cục Thống kê 
Hà Tĩnh.   
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