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 1. Mục đích 

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

điều tra thu thập thông tin về kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên phạm 

vi toàn tỉnh nhằm phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu thống kê cấp quốc gia, cấp 

tỉnh của ngành lâm nghiệp; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch, 

hoạch định các chính sách phát triển sản xuất lâm nghiệp của các cấp, các ngành 

và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác.  

2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình này áp dụng đối với hoạt động điều tra thống kê về lâm nghiệp, 

đối với các thành phần kinh tế có hoạt động lâm nghiệp ở tất cả các huyện, thành 

phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bao gồm các thôn, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, trang trại, ban quản lý rừng, các chủ rừng và các tổ chức khác có hoạt 

động lâm nghiệp trong kỳ điều tra. 

Phòng Thu thập thông tin Thống kê phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tham mưu ban lãnh đạo thực hiện quy trình này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

 - Luật Thống kê.  

- 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 phủ 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 1591 /QĐ – TCTK  ngày  12 tháng 11  năm 2020 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra lâm nghiệp. 

 - 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 

Thổng kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động thống kê ; 

 - 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. 

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

của Tổng cục Thống kê. 

 4. Định nghĩa/ viết tắt  

- TCTK: Tổng cục Thống kê 
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- CTK: Cục Thống kê. 

- CCTK: Chi cục Thống kê cấp huyện. 

 5. Nội dung quy trình 

 Điều tra và báo cáo Lâm nghiệp:  

Bước Trình tự thực hiện  
Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

B1 Chuẩn bị điều tra   

 
- Thời gian thực hiện 30 ngày trước thời điểm 

điều tra 
  

 
- Triển khai, hướng dẫn phương án điều tra ở 

cấp tỉnh, huyện 

CTK 

CCTK 

Phương án 

điều tra của 

TCTK

1218. Phương án 
điều tra lâm nghiệp 2020.docx

1218.01. Giải thích 
nội dung phiếu điều tra Lâm nghiệp.docx 

1218.03. Phụ lục 
I-Quy mô mẫu và phương pháp chọn mẫu.docx 

1218.04. Phụ lục 
II-Danh mục sản phẩm lâm nghiệp.docx

1218.05. Phu lục 
III-Bảng phân loại các loại gỗ theo nhóm gỗ (8 nhóm).docx

1218.06. Phu luc 
IV-Bảng kê.docx  

 
- Lựa chọn điều tra viên, giám sát viên theo 

tiêu chuẩn quy định 
CCTK 

Quy định của 

PAĐT 

 
- Tập huấn điều tra viên, giám sát viên các cấp 

(nếu có) 

CTK 

CCTK 
 

 

- Rà soát các đơn vị điều tra; chọn mẫu điều 

tra, thực hiện tuần tự các bước sau: 

Phiếu 04/ĐTLN-HM-LS: 

+ Lập bảng kê thôn có rừng: Từ ngày 17 đến 

ngày 30/12 hàng năm; 

+ Chọn mẫu thôn từ bảng kê thôn có rừng: Từ 

CTK 

CCTK 

Quy định của 

PAĐT; Các 

loại bảng kê 

kết xuất từ 

chương trình 
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Bước Trình tự thực hiện  
Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

ngày 01 đến ngày 05/01; 

+ Lập bảng kê các hộ có trong thôn mẫu 

(Bảng kê 02/BK-H); 

+ Chọn mẫu hộ phiếu 04/ĐTLN-HM-LS. 

Phiếu 03/ĐTLN-HM-GO: 

+ Lập bảng kê hộ có diện tích khai thác gỗ 

trong 12 tháng qua (Bảng kê 01/BK-H); 

+ Chọn mẫu hộ phiếu 03/ĐTLN-HM-GO theo 

nhóm gỗ. 

Phiếu 05/ĐTLN-HM-LSTĐ: 

+ Khai báo danh mục cây lâm nghiệp trọng 

điểm của tỉnh; 

+ Lập bảng kê hộ phiếu 05/ĐTLN-HM-LSTĐ 

(Bảng kê 03/BK-H). 

B2 Triển khai điều tra   

 
Thực hiện 15 ngày từ thời điểm điều tra, chia 

thành các giai đoạn sau: 
  

 

- Giai đoạn 1: Điều tra toàn bộ phiếu số 

01/ĐTLN-THON; phiếu số 02/ĐTLN-

DN,TCK và phiếu số 06/ĐTLN-HO. 

- Giai đoạn 2: Điều tra chọn mẫu phiếu 

03/ĐTLN–HM-GO, 04/ĐTLN–HM-LS và 

05/ĐTLN–HM-LSTĐ (nếu có). 

CCTK 

và 

Điều tra 

viên 

1218.07. Phiếu số 
01.ĐTLN-THON.docx

1218.08. Phiếu số 
02.ĐTLN-DN-TCK.docx 

1218.09. Phiếu số 
03.ĐTLN-HM-GO.docx 

1218.10. Phiếu số 
04.ĐTLN-HM-LS.docx

1218.11. Phiếu số 
05.ĐTLN-HM-LSTĐ.docx 

1218.12. Phieu so 
06.ĐTLN-HO-GIONG.docx 

 

- Thời điểm điều tra: 01/01 hàng năm 

- Số liệu thời điểm: Tại thời điểm 01/01 năm 

điều tra 

Điều tra 

viên 
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Bước Trình tự thực hiện  
Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, tài 

liệu 

- Số liệu thời kỳ: Số phát sinh thực tế trong 12 

tháng trước thời điểm điều tra, từ ngày 01/01 

đến ngày 31/12 năm trước năm điều tra 

- Thời gian điều tra: 15 ngày, bắt đầu từ thời 

điểm điều tra 

B3 Nghiệm thu, nhập tin, xử lý tổng hợp số liệu   

 

- Thời gian thực hiện: 20 ngày sau khi kết thúc 

thu thập số liệu; 

- Nội dung thực hiện: Kiểm tra, làm sạch, 

đánh mã các phiếu điều tra; nghiệm thu số 

lượng và chất lượng phiếu điều tra; nhập tin số 

liệu điều tra; xử lý, kiểm tra số liệu nhập tin, 

tổng hợp số liệu, báo cáo giải trình và truyền 

kết quả nhập tin về Tổng cục Thống kê. 

CTK  

B4 

Chuyển dữ liệu cho phòng Thống kê Kinh 

tế làm báo cáo 

- Thời gian: ngày 21/02 hàng năm 

Phòng 

TTTT 

Thống 

kê 

 

B5 

Tiếp nhận dữ liệu từ phòng Thống kê Kinh 

tế 

- Thời gian: ngày 26/02 hàng năm 

Phòng 

Thống 

kê Kinh 

tế 

 

B6 
Trình lãnh đạo Cục kiểm tra, phê duyệt 

- Thời gian: ngày 27/02 hàng năm 

Lãnh 

đạo 

Cục 

 

B7 

Bàn giao số liệu cho Cục Thu thập dữ liệu 

và Ứng dụng Công nghệ thông tin, Tổng 

cục Thống kê 

- Thời gian: ngày 28/02 hàng năm 

Phòng 

TTTT 

Thống 

kê 

Kế hoạch 

công tác của 

TCTK 

 6. Biểu mẫu 

 Quy trình này áp dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định 

1591/QĐ-TCTK  ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra lâm nghiệp. 

7. Hồ sơ lưu 

TT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Phiếu điều tra 

2 Dữ liệu điều tra 
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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 Hệ thống dữ liệu tại máy chủ 

Tổng cục Thống kê; máy vi tính cá nhân của công chức phụ trách cuộc điều tra. 
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