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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

  Mã số: QT/KT-05 

   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 

THƢƠNG MẠI, DỊCH VỤ 

 

1. Mục đích 

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

động lập báo cáo điều tra thống kê về thương mại, dịch vụ. Đảm bảo chất lượng 

thông tin thống kê khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Nâng cao hiệu quả 

công tác thống kê thương mại, dịch vụ, phục vụ các cơ quan nhà nước; đáp ứng 

nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.  

  2. Phạm vi áp dụng 

  Quy trình này áp dụng cho hoạt động lập báo cáo thống kê thương mại và 

dịch vụ. 

  Phòng Thống kê Kinh tế, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức liên quan để lập các Báo cáo ước tính Tổng mức bán lẻ hàng hóa; 

Kết quả hoạt động doanh thu dịch vụ; Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn 

uống, du lịch lữ hành; Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi hàng tháng.  

  Lập Báo cáo chính thức năm Tổng mức bán lẻ hàng hóa; Kết quả hoạt 

động doanh thu dịch vụ; Kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ 

hành; Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi. 

  3. Tài liệu viện dẫn 

  -  Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

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

dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu Thống kê quốc gia; 

  - Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Chương trình Điều tra thống kê quốc gia; 

- Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019 

- 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 

- 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; 
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  - 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; 

  - Quyết định số 1793/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục Trưởng Tổng cục 

Thống kê ký quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong 

Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

  - 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 573/QĐ-TCTK ngày 26/7/2018 của Tổng cục Trưởng 

Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch và dịch vụ;  

  - Quyết định số 574/QĐ-TCTK ngày 26/7/2018 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể;  

  - Quyết định số 575/QĐ-TCTK ngày 26/7/2018 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê ban hành Phương án điều tra hoạt động vận tải, kho bãi các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể có hoạt động vận 

tải, kho bãi; 

  - Quyết định số 582/QĐ-TCTK ngày 27/7/2018 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê ban hành Phương án về việc điều tra xuất khẩu, nhập khẩu 

dịch vụ của các doanh nghiệp; 

  - Thực hiện thông báo kế hoạch thông tin thống kê và giao điểm thi đua 

đầu năm của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. 

 4. Định nghĩa/Viết tắt  

  4.1. Công tác thống kê thương mại, dịch vụ là hoạt động thu thập, tổng 

hợp, phân tích số liệu về thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, du lịch, vận tải, 

dịch vụ khác hàng tháng; Xuất nhập khẩu dịch vụ 6 tháng, trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh thông qua điều tra thống kê định kỳ. 

  4.2. Thông tin thống kê là dưới dạng văn bản hoặc bằng biểu, bảng giấy 

có xác nhận của đơn vị cung cấp thông tin, hoặc dưới dạng thư điện tử; phai dữ 

liệu. 

  4.3. Ký hiệu gõ tắt 

  TCTK: Tổng cục Thống kê; 

  CTK: Cục Thống kê; 

  TKKT: Thống kê Kinh tế; 

  TTTTTK: Thu thập Thông tin Thống kê; 

  TMBL: Tổng mức bán lẻ; 

  TTTK: Thông tin thống kê. 
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5. Nội dung quy trình  

5.1 Báo cáo thống kê thương mại, dịch vụ hàng tháng 

 

Bƣớc Trình tự thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, 

tài  liệu 

B1 Thu thập thông tin 

+ Nhận báo cáo phân tích tình hình thương 

mại, dịch vụ tháng từ Chi cục Thống kê cấp 

huyện. 

+ Nhận cơ sở dữ liệu từ Phòng Thu thập 

Thông tin Thống kê. Bao gồm: 

- Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch và dịch vụ 

- Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh 

doanh cá thể. 

- Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, 

kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho 

bãi. 

+ Nhận báo cáo từ Công an tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Cục Quản lý Thị Trường. 

Từ 

ngày 

12 – 

15 

hàng 

tháng 

Phòng 

TTTTT

K và 

Chi cục 

TK 

 

B2 Xử lý thông tin 

Tổng hợp số liệu so sánh đối chiếu số liệu, so 

sánh với kỳ trước, cùng kỳ và tình hình thực tế 

xem có hợp lý. Nếu chưa hợp lý, trao đổi và 

xử lý với phòng TTTTTK và các đơn vị cung 

cấp thông tin để hiệu chỉnh số liệu. 

Trước 

ngày 

15 

hàng 

tháng 

Chuyên 

viên 

phòng 

TKKT 

phụ 

trách 

 

B3 Lập các biểu số liệu và viết báo cáo phân 

tích 

Hệ thống biểu mẫu báo cáo được ban hành 

theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 

04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

1. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch 

và dịch vụ 

- Báo cáo ước tính kết quả hoạt động dịch vụ 

lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng; 

- Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ kinh 

doanh bất động sản tháng; 

 

 

 

 

 

Ngày 

16 

hàng 

tháng 

Chuyên 

viên 

phòng 

TKKT 

phụ 

trách 

 

 

 

 

 

- Biểu số: 

003.T/BCC-

TMDV 

- Biểu số: 

004.T/BCC-

TMDV 

- Biểu số: 

005.T/BCC-
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- Báo cáo ước tính doanh thu các ngành dịch 

vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và 

đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí và 

dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) tháng. 

- Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ thông tin 

và truyền thông và chuyên môn khoa học công 

nghệ quý; (Thời gian ngày 17 tháng cuối quý) 

2. Hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh 

doanh cá thể 

- Báo cáo ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa; 

- Báo cáo ước tính doanh thu bán buôn 

hàng hóa; 

3. Hoạt động vận tải, kho bãi các doanh 

nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi 

-  Báo cáo ước tính kết quả hoạt động vận tải, 

kho bãi 

4. Báo cáo phân tích tình hình thương mại và 

dịch vụ tháng 

Báo cáo phân tích tình hình thương mại, dịch 

vụ và vận tải tháng, quý, năm. 

TMDV 

- Biểu số: 

007.Q/BCC-

TMDV 

 

 

- Biểu số: 

001.T/BCC-

TMDV 

- Biểu số: 

002.T/BCC-

TMDV 

- Biểu số: 

006.T/BCC-

TMDV 

 

Theo quy 

định của 

TCTK 

B4 Lãnh đạo phòng kiểm tra, duyệt báo cáo 

Chuyên viên tổng hợp báo cáo, ký xác nhận và 
gửi báo cáo cho Lãnh đạo phòng qua hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Lãnh đạo phòng duyệt báo cáo, kiểm tra tính 
hợp lý của các số liệu và đầy đủ nội dung, nếu 
không đạt thì chuyển lại cho công chức được 
phân công kiểm tra lại số liệu phù hợp, bổ 
sung, giải trình lý do, nguyên nhân tình hình 
thực hiện trong tháng báo cáo, yêu cầu chuyên 
viên hoàn thiện và trình lại dự thảo;  

Khi đạt yêu cầu, đồng ý tiến hành ký điện tử 
và chuyển trình ký lãnh đạo Cục phụ trách phê 
duyệt qua hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành tác nghiệp. 

 

Ngày 

16 

hàng 

tháng 

Trưởng 

phòng 

TKKT 

 

B5 Lãnh đạo cục duyệt  

Sau khi Lãnh đạo phòng đã duyệt xong báo 

cáo và ký duyệt và gửi trình Lãnh đạo Cục 

phê duyệt qua hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tác nghiệp. 

- Trong quá trình Lãnh đạo Cục duyệt báo cáo 

thấy chưa đạt thì trả lại yêu cầu sửa đổi, bổ 

Ngày 

17 

hàng 

tháng 

 

Lãnh 

đại Cục 

phụ 

trách 
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sung và nêu rõ lý do nguyên nhân. Quay lại 

thực hiện từ bước 3. 

- Trường hợp báo cáo đạt yêu cầu thì Lãnh đạo 

Cục ký điện tử và chuyển cho Văn thư  để cấp 

số và gửi báo cáo đi qua hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tác nghiệp. 

B6 Gửi và lƣu trữ báo cáo 

+ Sau khi lãnh đạo Cục ký duyệt, chuyển Văn 

thư 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, chậm nhất 

ngày 17 hàng tháng, bao gồm: 

- Vụ Thống kê Thương mại – Dịch vụ 

- Lãnh đạo Cục 

- Phòng Thống kê Tổng hợp 

+ Công chức phụ trách thực hiện gửi báo cáo 

tại đường truyền báo cáo thi đua Tổng cục 

Thống kê. 

+ Cán bộ phụ trách phần hành chịu trách 

nhiệm lưu trữ văn bản: bản mềm trong máy 

tính cá nhân và 01 bản giấy tại phòng Thống 

kê Kinh tế. 

Ngày 

17 

hàng 

tháng 

Văn 

thư và 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Thống 

kê 

Kinh tế 

phụ 

trách 

phần 

hành. 

 

5.2 Báo cáo thống kê thương mại, dịch vụ chính thức năm 

Bƣớc Trình tự thực hiện 

Thời 

gian thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

B1 Thu thập thông tin  

Nhận cơ sở dữ liệu từ phòng Thu thập 

Thông tin Thống kê, bao gồm: 

  + Điều tra doanh nghiệp hàng năm; bằng 

hình thức điều tra web-form (phiếu điều tra 

trực tuyến). Kết quả điều tra định kỳ doanh 

nghiệp hàng năm thời điểm 01/3 hàng năm; 

   + Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể hàng năm. Kết quả điều tra cơ sở sản 

xuất kinh doanh kinh tế cá thể 1/10 hàng 

năm. 

- Điều tra 

Dn: trước 

tháng 6 

năm sau 

- Điều tra 

cá thể: 

trước 

tháng 12 

hàng năm 

Phòng 

Thu 

thập 

Thông 

tin 

Thống 

kê 

 Thực hiện theo 

Quyết định ban 

hành Phương 

án điều tra 

doanh nghiệp 

và điều tra cá 

thể hàng năm.  

B2 Xử lý thông tin 

Tổng hợp so sánh đối chiếu số liệu, so sánh 

với kỳ trước, cùng kỳ và tình hình thực tế 

xem có hợp lý. Nếu chưa hợp lý, trao đổi và 

xử lý với cơ sở cung cấp thông tin để hiệu 

chỉnh số liệu. 

- Điều 

tra doanh 

nghiệp: 

trước 

tháng 6 

năm sau; 

Chuyên 

viên 

phòng 

Thống 

kê Kinh 
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Bƣớc Trình tự thực hiện 

Thời 

gian thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

 -Điều tra 

cá thể:  

 trước 

tháng 12 

hàng 

năm; 

tế phụ 

trách 

phần 

hành 

 

B3 
Lập các biểu số liệu và viết báo cáo phân 

tích 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Thống 

kê Kinh 

tế 

Phụ 

trách 

phần 

hành 

 

 
1. Hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa của 

các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh 

doanh cá thể 

 

Trước 

ngày 29/9 

năm sau 

 

 
- Báo cáo chính thức tổng mức bán lẻ hàng 

hóa 

- Biểu số 

008.N/BCC-

TMDV 

 
- Báo cáo chính thức doanh thu bán buôn 

hàng hóa 

- Biểu số 

009.N/BCC-

TMDV 

 

- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động 

thương nghiệp 

- Biểu số  

010.N/BCC-

TMDV 

2. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch và dịch vụ 

Trước 

ngày 29/9 

năm sau 

 

- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành. 

- Biểu số  

011.N/BCC-

TMDV  

- Báo cáo chính thức danh mục các cơ sở lưu 

trú 

- Biểu số  

012.N/BCC-

TMDV 

- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn 

khoa học công nghệ 

- Biểu số 

013.N/BCC-

TMDV 

- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ kinh doanh bất động sản 

- Biểu số 

014.N/BCC-

TMDV 

- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và 

đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) 

- Biểu số 

015.N/BCC-

TMDV 

3. Hoạt động vận tải, kho bãi các doanh 

nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi 

Trước 

ngày 29/9 

năm sau 

 

- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận 

tải hành khách 

- Biểu số 

016.N/BCC-
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Bƣớc Trình tự thực hiện 

Thời 

gian thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

TMDV 

 
- Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận 

tải hàng hóa 

- Biểu số 

017.N/BCC-

TMDV 

 

- Báo cáo chính thức doanh thu hoạt động 

kho bãi, hỗ trợ vận tải 
018.N/BCC-

TMDV 

- Báo cáo chính thức số phương tiện vận tải 

trong các đơn vị kinh doanh vận tải có đến 

31/12 

- Biểu số 

019.N/BCC-

TMDV 

- Báo cáo chính thức khối lượng hàng hóa 

thông qua cảng 
- Biểu số 

020.N/BCC-

TMDV 

Trong quá trình tính toán và tổng hợp báo 

cáo, số liệu được so sánh với năm trước để 

đánh giá tốc độ phát triển của các chỉ tiêu. 

Báo cáo đạt yêu cầu là báo cáo phản ánh 

được đầy đủ, chính xác và phân tích đánh 

giá kịp thời tình hình  kinh tế, xã hội phát 

sinh trong kỳ. 

Báo cáo phân tích đánh giá tình hình kết quả 

hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ 

chính thức năm phải nêu rõ các lý do, 

nguyên nhân các ngành lĩnh vực trong năm, 

khó khăn, thuận lợi các thành phần kinh tế. 

Sau khi hoàn thành báo cáo các công chức 

phụ trách ký xác nhận và chuyển lãnh đạo 

phòng duyệt qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành tác nghiệp. 

 

B4 Trƣởng phòng kiểm tra, duyệt báo cáo 

Chuyên viên tổng hợp báo cáo, ký xác nhận 
và gửi báo cáo cho Lãnh đạo phòng qua hệ 
thống quản lý văn bản và điều hành tác 
nghiệp. 

Lãnh đạo phòng duyệt báo cáo, kiểm tra tính 
hợp lý của các số liệu và đầy đủ nội dung, 
nếu không đạt thì chuyển lại cho công chức 
được phân công kiểm tra lại số liệu phù hợp, 
bổ sung, giải trình lý do, nguyên nhân tình 
hình thực hiện trong năm, yêu cầu chuyên 
viên hoàn thiện và trình lại dự thảo;  

Khi đạt yêu cầu, đồng ý tiến hành ký điện tử 

  

Ngày 

29/9 năm 

sau 

Trưởng 

phòng 

Thống 

kê Kinh 

tế 

 

Kết quả 

tổng hợp, 

xử lý báo cáo 

theo biểu mẫu 

quy định 

tại Thông tư số 

01/2018/TT-

BKHĐT ngày 

04/01/2019 của 

Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và 

Đầu tư; 
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Bƣớc Trình tự thực hiện 

Thời 

gian thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

và chuyển trình ký lãnh đạo Cục phụ trách 

phê duyệt qua hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành tác nghiệp. 

B5 Lãnh đạo cục duyệt  

     Sau khi Trưởng phòng đã duyệt xong báo 

cáo, ký duyệt và gửi trình Lãnh đạo Cục 

duyệt. 

     - Trong quá trình Lãnh đạo Cục duyệt 

báo cáo thấy chưa đạt thì trả lại yêu cầu sửa 

đổi, bổ sung và nêu rõ lý do nguyên nhân. 

Quay lại thực hiện từ bước 3. 

     - Trường hợp báo cáo đạt yêu cầu thì 

Lãnh đạo Cục ký điện tử và chuyển cho Văn 

thư để cấp số và gửi báo cáo đi qua hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

 

 

 

Trước 

ngày 30/9 

năm sau 

 
 

 

Lãnh  

đạo  

Cục  

Phụ 

trách 

B6 Gửi và lƣu trữ báo cáo 

+ Sau khi lãnh đạo Cục ký duyệt, chuyển 

Văn thư 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.  

- Vụ TK Thương mại và Dịch vụ  

- Phòng TK Tổng hợp Cục Thống kê tỉnh; 

- Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; 

+ Công chức phụ trách thực hiện gửi báo cáo 

tại đường truyền báo cáo thi đua Tổng cục 

Thống kê. 

+ Cán bộ phụ trách phần hành chịu trách 

nhiệm lưu trữ văn bản: bản mềm trong máy 

tính cá nhân và 01 bản giấy tại phòng Thống 

kê Kinh tế. 

 

Ngày 

30/9 năm 

sau. 

 

Văn thư 

và 

Chuyên 

viên 

Phòng 

Thống 

kê Kinh 

tế phụ 

trách 

phần 

hành. 

Báo cáo theo 

biểu mẫu quy 

định tại  

Thông tư số 

01/2018/TT-

BKHĐT ngày 

04/01/2019 của 

Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và  

Đầu tư; 

 

  6. Biểu mẫu báo cáo về lĩnh vực thƣơng mại và dịch vụ (Áp dụng theo 

Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019) 

STT  Ký hiệu biểu  Tên biểu 
Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

1 

001.T/BCC-

TMDV Báo cáo ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa Tháng 

Ngày 17  hàng 

tháng 

2 
002.T/BCC-

TMDV 

Báo cáo ước tính doanh thu bán buôn hàng 

hóa 
Tháng 

Ngày 17  hàng 

tháng 

3 
003.T/BCC-

TMDV 

Báo cáo ước tính kết quả hoạt động dịch vụ 

lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 
Tháng 

Ngày 17  hàng 

tháng 
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4 
004.T/BCC-

TMDV 

Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ kinh 

doanh bất động sản 
Tháng 

Ngày 17  hàng 

tháng 

5 
005.T/BCC-

TMDV 

Báo cáo ước tính doanh thu các ngành  dịch 

vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và 

đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) 

Tháng 
Ngày 17  hàng 

tháng 

6 

006.T/BCC-

TMDV 

Báo cáo ước tính kết quả hoạt động vận tải, 

kho bãi Tháng 

Ngày 17  hàng 

tháng 

7 

007.Q/BCC-

TMDV 

Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ thông 

tin và truyền thông và chuyên môn khoa học 

công nghệ 

Quý 
Ngày 17 tháng cuối 

quý 

8 

008.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức tổng mức bán lẻ hàng 

hóa Năm Ngày 30/9 năm sau 

9 
009.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức doanh thu bán buôn 

hàng hóa Năm Ngày 30/9 năm sau 

10 
010.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động 

thương nghiệp Năm Ngày 30/9 năm sau 

11 
011.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 
Năm Ngày 30/9 năm sau 

12 
012.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức danh mục các cơ sở lưu 

trú 
Năm Ngày 30/9 năm sau 

13 
013.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn 

khoa học công nghệ 

Năm Ngày 30/9 năm sau 

14 
014.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ kinh doanh bất động sản 
Năm Ngày 30/9 năm sau 

15 
015.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch 

vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và 

đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) 

Năm Ngày 30/9 năm sau 

16 
016.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận 

tải hành khách Năm Ngày 30/9 năm sau 

17 
017.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận 

tải hàng hóa Năm Ngày 30/9 năm sau 

18 

018.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức doanh thu hoạt động kho 

bãi, hỗ trợ vận tải Năm Ngày 30/9 năm sau 

19 
019.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức số phương tiện vận tải 

trong các đơn vị kinh doanh vận tải có đến 

31/12 Năm Ngày 30/9 năm sau 

20 

020.N/BCC-

TMDV 

Báo cáo chính thức khối lượng hàng hóa 

thông qua cảng Năm Ngày 30/9 năm sau 
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7. Hồ sơ lƣu 
 

STT Tên tài liệu đƣợc lƣu trữ 

1 Báo cáo nhanh tháng 

 

Được lưu trữ dưới các hình thức: Bản điện tử lưu ở máy các công chức thực hiện 

báo cáo và lãnh đạo phòng; báo cáo giấy được gửi cho Tổng cục Thống kê 01 

bản, Phòng TKKT 01 bản, thời gian lưu trữ tối thiểu 05 năm. 

 Báo cáo ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa 

 
Báo cáo ước tính kết quả hoạt động dịch vụ khác, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ 

hành 

 Báo cáo ước tính kết quả hoạt động vận tải, kho bãi 

2 Báo cáo Quý 

 

Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn 

khoa học công nghệ. Được lưu trữ dưới các hình thức: Bản diện tử lưu ở máy các 

công chức thực hiện báo cáo và lãnh đạo phòng; báo cáo giấy được gửi cho Tổng 

cục Thống kê 01 bản, Phòng TKKT 01 bản, thời gian lưu trữ tối thiểu 05 năm. 

3 Báo cáo chính thức năm 

 

Được lưu trữ dưới các hình thức: Bản diện tử lưu ở máy các công chức thực hiện 

báo cáo và lãnh đạo phòng; báo cáo giấy được gửi cho Tổng cục Thống kê 01 

bản, Phòng TKKT 01 bản, thời gian lưu trữ vĩnh viễn. 

 Báo cáo chính thức kết quả hoạt động thương nghiệp 

 
Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ khác, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ 

hành 

 Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận tải, kho bãi 
    

Báo cáo tháng và báo cáo chính thức năm Thương mại Dịch vụ 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 báo cáo Thương mại – Dịch vụ. Báo cáo ngoài 

việc lưu trữ bằng file điện tử 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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