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 1. Mục đích 

 Tổ chức thực hiện các cuộc Tổng điều tra thống kê một cách khoa học, 

đúng phương án. Chất lượng thông tin thống kê thu thập được đảm bảo khách 

quan, đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình này áp dụng đối với Tổng điều tra Dân số và nhà ở; Tổng điều 

tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; Tổng điều tra kinh tế. 

 Phòng thống kê tổng hợp phối hợp với các đơn vị, cá nhân có liên quan 

tham mưu ban lãnh đạo thực hiện quy trình này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

 - Luật Thống kê năm 2015;  

 - Nghị định 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định nội dung chỉ tiêu 

thống kê thuộc HTCT thống kê quốc gia. 

 - Quyết định 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016  ban hành HTCT thống 

kê cấp tỉnh, huyện, xã. 

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

phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia. 

- 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. 

 4. Định nghĩa/ viết tắt: 

 4.1.  Định nghĩa: 

 - Điều tra thống kê là hình thức thu thập thông tin thống kê theo phương 

án điều tra; 

 - Tổng điều tra thống kê để thu thập những thông tin thống kê cơ bản, trên 

phạm vi cả nước theo chu kỳ dài, quy mô lớn, phạm vi rộng liên quan nhiều 

ngành, nhiều cấp, sử dụng lực lượng và kinh phí lớn. 

 4.2. Từ viết tắt 

 - TCTK: Tổng cục Thống kê 

 - TĐT: Tổng điều tra 

 - BCĐ TĐT: Ban chỉ đạo Tổng điều tra. 

 5. Nội dung quy trình 

 

TT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 
Biểu mẫu 

B1 
   Tiếp nhận các văn bản của Trung ương 

- Tiếp nhận quyết định tổ chức TĐT của 
Cục trưởng 

Quyết định 

và các văn 



 

4/5 

 

Lần ban hành: 01            QT/TTTT-02       

 

 

TT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 
Biểu mẫu 

Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác 

có liên quan đến tổ chức cuộc TĐT từ 

Trung ương. 

- Thời gian thực hiện: Khi các văn bản 

được ban hành 

bản khác 

B2 

   Công tác tổ chức liên quan đến cuộc 

TĐT 

- Trưng cầu ý kiến các Sở, ban ngành liên 

quan để tham mưu UBND tỉnh thành lập 

BCĐ TĐT cấp tỉnh và tham mưu cho BCĐ 

TĐT cấp tỉnh thành lập Tổ thường trực. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai cuộc TĐT 

tại địa phương trên cơ sở kế hoạch của 

Trung ương. 

- Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã 

thành lập BCĐ TĐT cấp huyện và cấp xã; 

thành lập Tổ giúp việc cấp huyện. 

- Hướng dẫn lựa chọn Tổ trưởng và điều 

tra viên. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch  

 

 

- Thống kê viên 

được phân công 

 

- Tổ Thường 

trực TĐT Quyết định 

và các văn 

bản khác 

B3 

     Công tác chuẩn bị trước khi triển khai 

cuộc TĐT 

- Tập huấn nghiệp vụ TĐT. 

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ 

cuộc TĐT: Tài chính, tài liệu biểu mẫu 

điều tra, vật tư văn phòng phẩm... 

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc TĐT. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch  

 

 

Tổ Thường trực 

TĐT 
- Dự toán 

kinh phí, 

phiếu TĐT 

B4 

    Tổ chức điều tra thu thập thông tin 

- Tiến hành điều tra thu thập thông tin tại 

đơn vị điều tra. 

- Tổ chức giám sát cuộc TĐT. 

- Lập các báo cáo tổng hợp nhanh theo yêu 

cầu. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch  

 

- Điều tra viên, 

Tổ trưởng, giám 

sát viên và Tổ 

Thường trực 

- Phiếu 

TĐT 

B5 

Công tác nghiệm thu, xử lý kết quả TĐT 

- Các cấp tiến hành nghiệm thu phiếu TĐT. 

- Xử lý, đánh mã, nhập tin phiếu TĐT. 

- Tổng hợp công bố kết quả TĐT. 

- Thanh quyết toán các khoản kinh phí 

 

- BCĐ các cấp 

- Phiếu 

TĐT 

- Biểu tổng 

hợp 
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TT Nội dung công việc 
Trách nhiệm 

thực hiện 
Biểu mẫu 

TĐT 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch  đã 

được phê duyệt trước khi 

B6 

    Tổng kết rút kinh nghiệm 

- Tổng kết đánh giá kết quả TĐT, công tác 

Thi đua khen thưởng TĐT 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch 

BCĐ các cấp  

6. PHỤ LỤC: 

 Không áp dụng  

7. LƯU HỒ SƠ 

TT Tên tài liệu được lưu trữ gồm 

1 Quyết định và Phương án TĐT. 

2 Các quyết định thành lập BCĐ TĐT và Tổ Thường trực các cấp. 

3 Kế hoạch triển khai cuộc TĐT 

4 Kết quả TĐT (Lưu bằng văn bản giấy hoặc điện tử với điều tra CAPI). 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 01 năm tại 
phòng Thu thập thông tin Thống kê và các phòng nghiệp vụ liên quan, hết thời 
hạn trên chuyển bộ phận lưu trữ cơ quan 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 QT/TCHC-01" của CTK Hà Tĩnh. 
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