
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

 
 

 
 

 

 

QUY TRÌNH 

THỰC HIỆN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ  

KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ 

 
Mã số QT/TTTT-11 

Lần ban hành 01 

Ngày ban hành 29/12/2020 

 

 
Trách 

nhiệm 
Soạn thảo Soát xét Phê duyệt 

Chức vụ Trưởng phòng Tổ trưởng ISO Cục trưởng 

 

 

 

 

Chữ ký 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên Phan Thị Hạnh Trần Thanh Bình Nguyễn Việt Hùng 

 



2/10 

 

Lần ban hành: 01 QT/TTTT-11  

 

 
 

 

 

 

QUY TRÌNH BÁO 

CÁO ĐIỀU TRA 

KHẢO SÁT MỨC 

SỐNG HỘ DÂN CƯ 

 

Mã hiệu:QT/TTTT-11 

 

Lầnbanhành: 01 

 

Trang: 2/10 

 

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Ngày Mục sửa đổi Tóm tắt nội dung sửa đổi 

Lần ban 

hành / Lần 

sửa đổi 

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



3/10 

 

Lần ban hành: 01 QT/TTTT-11  

QUY TRÌNH 

BÁO CÁO ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ DÂN CƯ 

 

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 Khảo sát mức sống hộ dân cư; đảm bảo 

chất lượng thông tin thống kê cung cấp cho Tổng cục Thống kê, phục vụ số liệu 

Niên giám 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 điều tra thống kê Khảo sát mức sống hộ dân cư; 

Phòng Thu thập Thông tin thống kê chủ trì, phối hợp với Phòng Thống kê Xã hội, 

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 năm 2003; 

- 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 tiến hành điều tra, ban hành kèm theo Phương án điều tra 
Khảo sát mức sống dân cư hàng năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;   

- 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. 

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

4. Định nghĩa/giải thích các thuật ngữ 

4.1. Đối tượng khảo sát: Là hộ dân cư, các thành viên hộ và các xã có hộ 

được khảo sát. 

4.1.1. Hộ dân cư: Là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung trong 

một chỗ ở từ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua và có chung quĩ thu chi. Thời 

gian 12 tháng qua tính từ thời điểm tiến hành cuộc phỏng vấn trở về trước. 

4.1.2. Thành viên hộ:  Thành viên hộ: Những người được coi là thành viên của 

hộ phải thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

(1) Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua; 

(2) Có chung quỹ thu chi, nghĩa là mọi khoản thu nhập của thành viên đều được 

đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân 

sách đó. 

Trong cuộc khảo sát này, có 5 trường hợp ngoại lệ dưới đây được coi là thành 

viên của hộ, cụ thể: 

(1) Người được xác định là chủ hộ ngay cả khi người đó không ăn, ở trong hộ 

hơn 6 tháng; 

Chủ hộ là người có vai trò điều hành, quản lý gia đình, giữ vị trí chủ yếu, quyết 

định những công việc của hộ. Thông thường (nhưng không nhất thiết) chủ hộ là người 
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có thu nhập cao nhất trong hộ, nắm được tất cả các hoạt động kinh tế và nghề nghiệp 

của các thành viên khác của hộ. Đa số chủ hộ theo khái niệm trên trùng với chủ hộ 

theo đăng ký hộ khẩu, nhưng có trường hợp chủ hộ trong cuộc khảo sát này khác với 

chủ hộ theo đăng ký hộ khẩu; 

(2) Trẻ em sinh ra chưa đầy 6 tháng; 

(3) Những người tuy mới ở trong hộ chưa đủ 6 tháng nhưng tương lai sẽ ở lâu 

dài trong hộ, kể cả đã có hoặc chưa có giấy chứng nhận (giấy đăng ký kết hôn, giấy 

chuyển đến, giấy xuất ngũ về với gia đình...). Những người này bao gồm: con dâu về 

nhà chồng, con rể về nhà vợ, người đi làm việc, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc ở 

các cơ quan xí nghiệp trong nước trở về hộ, người từ lực lượng vũ trang trở về, về 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức,...; 

Lưu ý: 

- Nếu những người này có thu nhập từ tiền lương, công và thu nhập khác 

thì toàn bộ thu nhập của họ trong 12 tháng qua sẽ được tính cho hộ khảo sát, kể cả 

những tháng trước khi là thành viên của hộ. 

- Đối với các khoản thu nhập từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy 

sản và phi nông, lâm nghiệp, thủy sản làm chung trong hộ chuyển đi sẽ không ghi 

vào hộ mới chuyển đến. 

- Các khoản chi tiêu về y tế, giáo dục và các khoản chi hàng năm của 

những người này trong 12 tháng qua sẽ được tính cho hộ khảo sát, kể cả những 

tháng trước khi là thành viên của hộ. 

- Các đồ dùng lâu bền của những người này mang về sẽ được tính cho hộ 

khảo sát. 

(4) Học sinh, sinh viên, những người đi làm việc, đi học ở nơi khác trong nước 

và những người đi chữa bệnh trong/ngoài nước trên 6 tháng nhưng hộ phải nuôi;  

(5) Khách, họ hàng đến chơi đã ở trong hộ 6 tháng trở lên và hộ phải nuôi toàn 

bộ. 

Trong cuộc khảo sát này, có 2 trường hợp ngoại lệ dưới đây không được coi là 

thành viên của hộ, cụ thể: 

(1) Người giúp việc có gia đình riêng sống ở nơi khác, bản thân có quỹ thu chi 

riêng và đang ở chung nhà, ăn chung với hộ;  

(2) Người chuyển khỏi hộ có tính chất lâu dài; người chết trong 12 tháng qua, 

mặc dù họ đã từng sống trong hộ hơn 6 tháng.  

4.1.3. Đơn vị khảo sát: Đơn vị khảo sát trong khảo sát này là hộ. 

4.1.4. Phạm vi khảo sát: 13/13 huyện, thành phố, thị xã. 

4.1.5. Địa bàn khảo sát: Được áp dụng theo khái niệm địa bàn điều tra của 

TĐT dân số và nhà ở năm 2019.  

4.1.6. Thời điểm, thời kỳ khảo sát:  

Thời điểm khảo sát: Thời điểm khảo sát thu thập thông tin là ngày điều tra 

viên trực tiếp phỏng vấn hộ trong khoảng thời gian cuộc khảo sát quy định. 
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Thời kỳ khảo sát: Các chỉ tiêu thời kỳ trong cuộc khảo sát này có thời kỳ 

khảo sát (tham chiếu) là 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày, 3 tháng hoặc 12 tháng trước 

thời điểm khảo sát. 

4.1.7. Thời gian khảo sát: Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn mỗi kỳ là 

10 ngày, bắt đầu từ ngày 5 hàng tháng. 

4.2. Nội dung khảo sát  

- Thông tin về những đặc điểm chính về nhân khẩu học của các thành viên 

hộ, gồm: giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân. 

- Thông tin về thu nhập của hộ, gồm: thu từ tiền công, tiền lương; hoạt 

động sản xuất tự làm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động ngành nghề 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản của hộ; thu 

khác).  

- Thông tin về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: giáo dục (trình độ 

giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em); y tế (tiếp cận các dịch vụ y 

tế, bảo hiểm y tế); nhà ở (chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở); nước sạch và vệ sing 

(nguồn nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu); thông tin (sử dụng dịch vụ viễn thông, tài 

sản phục vụ tiếp cận thông tin). 

- Thông tin về nhận thức đánh giá của hộ về tình hình đời sống dân cư. 

- Thông tin về công nghệ thông tin và truyền thông. 

4.3. Loại điều tra và phương pháp thu thập số liệu 

4.3.1. Loại điều tra: KSMS là cuộc điều tra chọn mẫu. 

- Cở mẫu: Mẫu khảo sát gồm các hộ dân cư được chọn từ các địa bàn của 

mẫu chủ. Dàn mẫu chủ được chọn từ dàn mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

2019 được cập nhật khi tiến hành khảo sát. 

- Phân bổ mẫu: Phân bổ cho các kỳ theo phương pháp ngẫu nhiên hệ 

thống để tổ chức thu thập số liệu theo các kỳ điều tra đã nêu ở trên.  

4.4. Phương pháp thu thập thông tin 

Cuộc khảo sát này áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu 

điện tử được cài đặt trên thiết bị điện tử thông minh (máy tính bảng hoặc điện 

thoại thông minh) của điều tra viên. Điều tra viên có trách nhiệm đến gặp trực 

tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn và ghi thông 

tin vào phiếu điện tử. Để đảm bảo chất lương thông tin thu thập, điều tra viên 

không được sao chép các thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu điện tử.  

4.5. Phiếu thu thập số liệu và bảng danh mục được sử dụng trong cuộc 

khảo sát 

4.5.1. Các loại phiếu thu thập số liệu 

Cuộc khảo sát sử dụng hai loại phiếu để phỏng vấn hộ và phúc tra hộ: 

- Phiếu số 1/KSMS..-HO: Phiếu phỏng vấn hộ; 

- Phiếu số 2/KSMS..-PT: Phiếu phúc tra hộ. 

Cuộc khảo sát sử dụng bốn loại mẫu tài liệu dưới đây cho việc tổ chức, 

kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn, bao gồm: 

- Mẫu số 3A/KSMS..-GS: Bảng phân công khối lượng công việc; 
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- Mẫu số 3B/KSMS..-GS: Báo cáo công tác kiểm tra giám sát tại địa bàn; 

- Mẫu số 3C/KSMS..-GS: Phiếu kiểm tra bảng câu hỏi; 

- Mẫu số 3D/KSMS..-GS: Phiếu dự phỏng vấn hộ điều tra. 

4.5.2. Các bảng danh mục 

- Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành theo quyết định hiện hành; 

- Danh mục nghề nghiệp ban hành theo quyết định hiện hành; 

- Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành heo quyết hiện hành; 

- Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam ban hành theo quyết 

định hiện hành. 

Chữ viết tắt 

- Tổng cục Thống kê: TCTK 

- Trung tâm Tin học Thống kê: TTTHTK 

- Cục Thống kê: CTK 

- Dân số Văn xã: DSVX 

- Xã hội Môi trường: XHMT 

- Khảo sát mức sống: KSMS 

- Nhân khẩu thực tế thường trú: NKTTTT 

- Quyết định: QĐ. 

5. Nội dung quy trình 

Bước 

 

 

Trình tự thực hiện 

Quy mô, cở 

mẫu 

(số đơn vị, địa 

bàn, số mẫu) 

Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu, tài 

liệu 

 

 

 

 

B 1 

 Thiết kế và chọn mẫu:  

Mẫu khảo sát gồm 825 hộ được chọn 

từ 50 địa bàn của mẫu chủ. 

 

 

 

Cục 

TTDL 

chủ trì, 

phối hợp 

với Vụ 

XHMT  

 

 

Phương 

án điều 

tra của 

TCTK 

 - Chọn địa bàn:  

 Tổng số địa bàn Quy mô mẫu 

TCTK chọn Chia ra:    Thành thị (địa bàn) 

                  Nông thôn (địa bàn) 

- Luân phiên mẫu: 

Có 50% địa bàn được chọn lại từ các 

địa bàn đã khảo sát trong năm trước; 

50% địa bàn được chọn mới từ mẫu 

chủ TĐT dân số năm 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Luân phiên 

mẫu do 

TCTK chọn 

theo năm 

- Quy mô hộ (địa bàn mới): Mỗi địa 

bàn khảo sát chọn 18 hộ, 15 hộ chính 

thức  và 3 hộ dự phòng  

Số lượng và 

loại hộ theo 

năm điều tra 

- Quy mô hộ (địa bàn cũ KSMS 

2020): Điều tra  15 hộ chính thức, nếu 

hộ chuyển đi sẽ chọn thay thế 

 

 Trong đó: Hộ chính thức (hộ) 750  
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Bước 

 

 

Trình tự thực hiện 

Quy mô, cở 

mẫu 

(số đơn vị, địa 

bàn, số mẫu) 

Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu, tài 

liệu 

                  Hộ dự phòng (hộ) 75  

 

 

B 2 

Rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê 

- Rà soát địa bàn: Căn cứ danh sách 

ĐBĐT được chọn ở bước 1, Chi cục 

Thống kê cấp huyện thực hiện rà soát 

địa bàn. 

 - Cập nhật bảng kê: Căn cứ bảng kê 

danh sách hộ CTK chuyển về, Chi 

cục Thống kê cấp huyện tiến hành 

cập nhật về số lượng hộ và những 

thông tin của từng hộ. 

 
Phòng 

TTTT chủ 

trì, phối 

hợp với 

phòng TK 

Xã hội, 

Chi cục 

Thống kê 

cấp huyện 

 

Phương 

án điều 

tra của 

TCTK 

 

 

B3 

Chọn hộ:  

 Căn cứ danh sách địa bàn KSMS  sau 

khi tiến hành hiệu chỉnh, cập nhật, 

Phòng TTTT tiến hành chọn hộ như 

sau: 

 - Đối với các địa bàn được chọn lại 

từ KSMS năm trước: Lấy lại danh 

sách 15 hộ đã được phỏng vấn trong 

KSMS năm trước để tiến hành khảo 

sát trong năm nay. Trường hợp không 

còn đủ thì chọn hộ thay thế trong 

dách sách hộ dự phòng.  

-  Đối với các địa bàn chọn mới 

KSMS: Mỗi địa bàn chọn 18 hộ. 

Trong đó 15 hộ chính thức và 3 hộ dự 

phòng. Chọn theo cách chọn ngẫu 

nhiên hệ thống, cụ thể: 

- Dùng phần mềm chọn mẫu (Cục 

TTDL gửi) để chọn ra 18 hộ. 

- Trong số 18 hộ được chọn sẽ chọn 

ra 15 hộ chính thức và 3 hộ dự phòng 

theo phương pháp chọn ngẫu nhiên hệ 

thống. 

 

 

 

 

Phòng 

TTTT, 

phối hợp 

phòng TK 

Xã hội 

Phương 

án điều 

tra của 

TCTK 

 

B4 

Chọn cử điều tra viên, tổ trưởng, 

giám sát viên:  

 

 

 
 

 

 

 

 

Phòng 

TTTT, 

 

Phương 

án điều 

tra của 

TCTK 

Số điều tra viên (người): Từ 2-3 điều 

tra viên/đội điều tra 

13 đội điều 

tra 

Số tổ trưởng (người): Mỗi đội điều tra 

01 tổ trưởng 

13 tổ trưởng 
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Bước 

 

 

Trình tự thực hiện 

Quy mô, cở 

mẫu 

(số đơn vị, địa 

bàn, số mẫu) 

Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu, tài 

liệu 

 Giám sát viên cấp tỉnh: Lãnh đạo và 

công Số lượng do lãnh đạo Cục bố trí 

chức phòng TTTT và phòng TK Xã 

hội 

10 giám sát 

viên 

TKXH,  

Chi cục 

TK 

 

B5 

Tâp huấn nghiệp vụ:  

Tổng cục Thống kê tổ chức tập huấn 

cho điều tra viên, tổ trưởng, giám sát 

viên các cấp 

  

 

01 lớp 

Cục 

Thống kê, 

Chi cục 

Thống kê 

cấp huyện 

 

Phương 

án điều 

tra của 

TCTK 

 

 

B 6 

Tổ chức thực hiện khảo sát tại địa 

bàn 

- Tuyên truyền: Tại các xã, phường, 

thị trấn có địa bàn khảo sát tổ trưởng 

phối hợp với lãnh đạo xã, cán bộ 

thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức họp và 

gửi thư tuyên truyền của TCTK đến 

các hộ dân được chọn phỏng vấn; 

đồng thời thông báo kế hoạch phỏng 

vấn cho hộ để chủ hộ và các thành 

viên có liên quan sắp xếp công việc 

để có mặt ở nhà cung cấp thông tin 

cho điều tra viên. Kế hoạch này thực 

hiện trước khi đến phỏng vấn từ 3-5 

ngày. 

- Thu thập số liệu: Thu thập số liệu 

theo các kỳ điều tra. Thời gian thu 

thập thông tin đến khi hoàn thiện 

phiếu được nghiệm thu trong 01 

tháng  

- Giám sát, kiểm tra 

+ Tổ trưởng kiểm tra tiến độ hàng 

ngày, dự phỏng vấn của điều tra viên 

để kiểm tra quy trình phỏng vấn, kỷ 

năng giao tiếp và ghi thông tin vào 

phiếu điện tử (CAPI); giải đáp nghiệp 

vụ và hỗ trợ kỳ thuật sử dụng thiết bị 

điện tử. 

+ Giám sát viên giám sát công tác tổ 

chức chỉ đạo thực hiện của Chi cục 

Thống kê cấp huyện; giám sát tiến độ 

thực hiện khảo sát hàng ngày của 

 

 

 

Phòng 

TTTT, 

Phòng TK 

Xã hội, 

Thanh tra 

CTK, Chi 

cục 

Thống kê 

cấp 

huyện, 

các đội 

điều tra 

 

 

Các 

phiếu 

điều tra 
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Lần ban hành: 01 QT/TTTT-11  

Bước 

 

 

Trình tự thực hiện 

Quy mô, cở 

mẫu 

(số đơn vị, địa 

bàn, số mẫu) 

Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu, tài 

liệu 

ĐTV thông qua các phiếu hỏi đã 

được tổ trưởng duyệt; kiểm tra chất 

lương thông tin; hỗ trợ đội trưởng và 

ĐTV các vấn đề liên quan nghiệp vụ 

và phiếu điện tử 

- Thanh tra, phúc tra 

+ Thanh tra: Phòng Tổng hợp chủ trì, 

phối hợp với phòng TTTT, phòng TK 

Xã hội tiến hành thanh tra thực hiện 

phương án cuộc khảo sát.  

+ Phúc tra: Sau mỗi kỳ khảo sát 

phòng TTTT phối hợp phòng TK Xã 

hội chọn 10% số hộ đã phỏng vấn 

tiến hành phúc tra nhằm đánh giá chất 

lượng khảo sát.  

- Nghiệm thu phiếu  

+ Tổ trưởng duyệt và nghiệm thu dữ 

liệu của điều tra viên sau khi đã hoàn 

thành khảo sát và hoàn thiện sửa lỗi. 

+ Giám sát viên cấp tỉnh thực hiện 

duyệt và nghiệm thu dữ liệu sau khi 

tổ trưởng thực hiện duyệt dữ liệu và 

hoàn thiện sửa lỗi. 

 

 

 

B 7 

Xử lý dữ liệu, tổng hợp và công bố 

kết quả 

- Phòng TTTT chủ trì, phối hợp với 

phòng TK Xã hội xử lý dữ liệu tại cấp 

tỉnh, làm sạch và tổng hợp số liệu 

tổng hợp nhanh. Kết quả xử lý, tổng 

hợp sơ bộ sau khi được lãnh đạo CTK 

duyệt sẽ gửi về Cục TTDL  

 

 

 

 

Phòng 

TTTT chủ 

trì, Phòng 

TK Xã 

hội phối 

hợp 

Kết quả 

xử lý - Căn cứ kết quả từ Cục TTDL gửi về 

công chức được phân công tiến hành 

vào phần mềm kết xuất kết quả điều 

tra, gửi (trình ký) báo cáo lên eofice 

lãnh đạo phòng kiểm tra, trình ký 

lãnh đạo khối phụ trách ký duyệt 

chuyển Phòng Thống kê Xã hội  thực 

hiện biên soạn báo cáo 

 

B 8 
Làm thủ tục phát hành 

Văn thư Cục làm thủ tục cấp số và 

  

Văn thư 

 

Kết quả 
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Lần ban hành: 01 QT/TTTT-11  

Bước 

 

 

Trình tự thực hiện 

Quy mô, cở 

mẫu 

(số đơn vị, địa 

bàn, số mẫu) 

Trách 

nhiệm 

Biểu 

mẫu, tài 

liệu 

ban hành văn bản theo quy định và 

gửi về đơn vị, cá nhân có liên qua. 

Cục điều tra 

B 9 

Lưu hồ sơ 

Phòng TTTT và phòng Thống kê Xã 

hội lưu hồ sơ bằng các văn bản có 

chữ ký số đã ban hành, cơ sở dữ liệu 

điều tra, lưu tại ổ cứng máy cá nhân 

người phụ trách. 

 

Phòng 

TTTT và 

Phòng TK 

Xã hội 

 

 6. Biểu mẫu  

  Quy trình áp dụng các biểu mẫu các chỉ tiêu đầu ra của cuộc điều tra khảo 

sát mức sống hộ gia đình dân cư ban hành phương án điều tra được ban hành cụ 

thể theo từng năm. 

 7. Hồ sơ lưu 

TT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Bảng kê số nhà, số hộ, số người của địa bàn điều tra (bản mềm) 

2 Bảng tổng hợp nhanh kết quả điều tra thống kê (bản mềm chữ ký số) 

3 Phiếu phúc tra (lưu trữ phiếu giấy) 

3 Báo cáo chính thức số liệu và báo cáo phân tích (bản mềm chữ ký số) 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 01 năm tại Phòng 

TTTTTK , 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 QT/TCHC-01" của Cục 

Thống kê Hà Tĩnh. 
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