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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

  Mã số:  QT/TTT-15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2020 

 
QUY TRÌNH 

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ GIÁ  
 

  1. Mục đích 

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

điều tra thống kê giá tiêu dùng hàng tháng một số mặt hàng trong giỏ hàng hóa để 

phục vụ công tác tính chỉ số CPI (thời kỳ 2014-2019); Giá sản xuất nông, lâm nghiệp 

và thủy sản hàng tháng, quý (thời kỳ 2015-2020). Đảm bảo thống kê trung thực, khách 

quan, chính xác, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin 

của các tổ chức, cá nhân. 

  2. Phạm vi áp dụng 

  Quy trình này áp dụng cho hoạt động điều tra thống kê Giá tiêu dùng; Giá bán 

sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tại Phòng Thu thập thông tin Thống kê, Cục 

Thống kê Tỉnh Hà Tĩnh áp dụng cho các điều tra viên, cán bộ tổng hợp tại Chi cục 

Thống kê huyện, thành phố, thị xã và chuyên viên phụ trách thống kê giá của Phòng 

Thu thập thông tin Thống kê. 

          3. Tài liệu viện dẫn 

     Quyết định số 1134/QĐ-TCTK, ngày 12/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê về việc điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng (thời kỳ 2020 - 2025); 

Quyết định số 71/QĐ-TCTK, ngày 02/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 

kê về việc điều tra và báo cáo thống kê giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (thời 

kỳ 2015 - 2020); Quyết định số 71/QĐ-TCTK, ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra và báo cáo thống kê giá bán sản phẩm 

của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản (thời kỳ 2015 - 2020). 

- 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. 

      Kế hoạch thông tin thống kê và giao điểm thi đua gửi các Chi cục Thống kê cấp 

huyện đầu năm. 

  4. Định nghĩa/Viết tắt  

- TCTK: Tổng cục Thống kê; 

- CTK: Cục Thống kê; 

- CCTK: Chi cục Thống kê cấp huyện; 

- ĐTV:  Điều tra viên; 

- KVTT: Khu vực thành thị; 
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- KVNT: Khu vực nông thôn; 

- CPI: Chỉ số giá tiêu dùng;  

            - PPI: Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; (Giá NLTS). 

        5. Nội dung quy trình 

 

Bước Trình tự thực hiện 
Trách 

nhiệm 

Biểu mẫu, 

tài liệu 

B1 

Chuẩn bị thu thập thông tin  

Phòng Thu 

thập thông 

tin Thống kê 

Phần mềm 

quản lý giá 

tiêu dùng  

- Thống kê viên phụ trách công tác thống kê giá truy cập 

phần mềm quản lý giá tiêu dùng, tiến hành tạo các kỳ điều tra 

và mở khoá để điều tra viên thực hiện thu thập thông tin 

trong kỳ/tháng;  

- Giám sát viên và điều tra viên cấp huyện kiểm tra, cập nhật 

phần mềm điều tra giá tiêu dùng định kỳ kịp thời;  

Cập nhật phiên bản mới nhất khi có thông báo của Phòng Thu 

thập thông tin Thống kê.  

Giám sát 

viên các cấp 

và điều tra 

viên 

Phần mềm 

điều tra 

giá tiêu dùng 

B2 Thu thập thông tin    

 

- Điều tra viên giá tiêu dùng sử dụng thiết bị CAPI thu thập 

thông tin mặt hàng hóa giá bán lẻ, hàng hóa và dịch vụ tiêu 

dùng: Tại khu vực điều tra được chọn vào mạng lưới điểm 

điều tra bao gồm: Khu vực 01 thành thị và 02 khu vực nông 

thôn. 

=> Phiếu điều tra thu thập thông tin bằng thiết bị điện thoại di 

động CAPI. 

- Thu thập thông tin về giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 

sản: Tại 8 điểm điều tra được chọn vào mạng lưới điều tra giá 

sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản hàng tháng  

=> Phiếu điều tra thu thập thông tin theo mẫu qui định tại 

phương án điều tra (văn bàn giấy gửi về Phòng Thu thập 

thông tin Thống kê) hàng tháng. 

Phòng Thu 

thập thông 

tin Thống 

kê; ĐTV của 

khu vực điều 

tra  các 

CCTK 

huyện, thành 

phố.  

 

  Số lượng mặt hàng hóa, dịch vụ/sản phẩm; 

 thời gian điều tra 
  

Điều tra điện 

tử: Phiếu điều 

tra số 

1.1/ĐTG tại 

phương án 

ban hành theo 

Quyết định 

số 1134/QĐ-

TCTK, ngày 

12/7/2019. 

     1. Điều tra thống kê giá tiêu dùng  

 

Điều tra 

viên; Giám 

sát viên cấp 

huyện và 

giám sát 

Kỳ 1: Thực hiện tại 3 điểm với 149 mặt hàng;  

Thời gian điều tra vào ngày 01 tháng báo cáo. 

Kỳ 2: Thực hiện tại 3 điểm với 648 mặt hàng; 

Thời gian điều tra vào ngày 11 tháng báo cáo. 

Kỳ 3: Thực hiện tại 3 điểm với 149 mặt hàng; 

Thời gian điều tra vào ngày 21 tháng tháng báo cáo. 
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      2. Điều tra thống kê giá sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản 

      Số lượng sản phẩm thực hiện thu thập thông tin tại 8 

điểm/khu vực điều tra với 293 sản phẩm; 

     Thời gian điều tra vào kỳ ngày 07 hàng tháng. 

Điều tra viên thu thập giá theo mẫu phiếu số 1/ĐTG-NLTS 

bằng bản giấy và có xác nhận của điều tra viên và giám sát 

viên cấp huyện.  

viên  

cấp tỉnh 

Phiếu số 

1/ĐTG-

NLTS, tại 

phương án 

điều tra ban 

hành theo 

Quyết định 

số 71/QĐ-

TCTK, ngày 

02/3/2016. 

 

B3 
Chuyển dữ liệu điều tra về Cục Thống kê     

      1. Điều tra thống kê giá tiêu dùng 

      Kết thúc thu thập thông tin, điều tra viên sử dụng tính 

năng đồng bộ dữ liệu trên phần mềm điều tra thống kê giá, tại 

các kỳ điều tra hàng tháng. Sau khi đồng bộ xong chuyển dữ 

liệu điều tra thu thập thống tin về máy chủ điều tra giá tiêu 

dùng. 

      2. Điều tra thống kê giá sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản  

      Kết thúc điều tra thu thập thông tin, phiếu điều tra được 

viết tay và gửi về Cục Thống kê (qua Phòng Thu thập thông 

tin Thống kê) để kiểm tra, nghiệm thu. 

Điều tra viên 

và Giám sát 

viên cấp 

huyện  

 

  

 

B4 

Kiểm tra, hoàn thiện, phê duyệt kết quả điều tra và 

nghiệm thu 
  

      - Công chức thống kê giá thực hiện nghiệm thu, kiểm tra, 

hoàn thiện, duyệt kết quả điều tra thu thập thông tin, đảm bảo 

tính chính xác, đầy đủ, kịp thời giá cả của các mặt hàng và 

sản phẩm các cuộc điều tra thông kê giá; 

      + Nghiệm thu, kiểm tra kỹ các mặt hàng/sản phẩm cụ thể 

thông tin giá thu thập được có đảm bảo đúng quy định 

không?  

      + Điều tra đúng thời gian, kỳ điều tra đúng phương án 

quy định không?  

      + Kiểm tra vị trí định vị của điểm/khu vực đã được chọn 

mạng lưới điều tra không?  

      + Đúng khối lượng quan sát theo danh mục phẩm cấp mặt 

hàng chuẩn không? 

      - Công chức (giám sát viên các cấp) theo dõi giám sát 

điều tra viên quá trình giám sát thông tin giá thu thập chưa 

đạt yêu cầu; Yêu cầu điều tra viên xác định lại và bổ sung kịp 

thời.  

      - Giám sát viên cấp huyện sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, 

tiến hành duyệt phiếu và nghiệm thu kết quả thu thập thông 

tin cho điều tra viên và tiến hành gửi cho  giám sát viên cấp 

tỉnh thẩm duyệt. 

      - Đối với phiếu điều tra thống kê giá sản xuất nông, lâm 

nghiệp và thủy sản. Giám sát viên cấp huyện nghiệm thu 

xong cho điều tra viên, ký ghi rõ họ tên và gửi phiếu điều tra 

về Cục Thống kê tỉnh (Phòng Thu thập thông tin Thống kê) 

Cán bộ, 

công chức 

ngành thống 

kê (giám sát 

viên cấp 

huyện) được 

phân 

công phụ 

trách lĩnh 

vực thống kê 

giá 

- Phần mềm 

quản lý điều 

tra thống kê 

Giá tiêu 

dùng; 

- Phần mềm  

điều tra thống 

kê Giá sản 

xuất nông, 

lâm nghiệp và 

thủy sản  
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để được kiểm tra, nghiệm thu kết quả điều tra. 

B5 Nhập tin số liệu thông tin các cuộc điều tra   

1. Điều tra thống kê giá tiêu dùng 

Sau khi nghiệm thu, thẩm duyệt phiếu điều tra CAPI, 

công chức thống kê giá (là giám sát viên cấp tỉnh) bổ sung 

nhập tin thêm một số mặt hàng/dịch vụ do tính đặc thù như: 

nhiên liệu xăng, dầu, gas, điện, nước; Vàng 9999 và đô la 

Mỹ. Tiến hành khoá dữ liệu và xử lý, tổng hợp kết quả điều 

tra thông thập thông tin trên địa bàn tỉnh. 

2. Điều tra thống kê giá sản xuất nông, lâm nghiệp và 

thủy sản 

Sau khi nghiệm thu, hoàn thiện làm sạch phiếu điều tra, 

công chức thống kê giá (là giám sát viên cấp tỉnh) tiến hành 

nhập tin từ phiếu điều tra vào Chương trình phần mềm, xử lý 

thông tin và tổng hợp kết quả điều tra, in báo cáo. 

3. Thời gian kỳ báo cáo điều tra 

- Điều tra thống kê giá tiêu dùng các ngày: Kỳ 1/ngày 3; 

Kỳ 2/ngày 13 và kỳ 3/ngày 23 hàng tháng;  

- Điều tra thống kê giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 

sản kỳ báo cáo ngày 10 hàng tháng và báo cáo quý (ngày 10 

tháng cuối quý). 

Cán bộ phụ 

trách điều 

tra giá phối 

hợp với 

phòng 

Thống kê 

Kinh tế 

Kết quả xử 

lý cuộc điều 

tra 

B6 

Chiết xuất cơ sở dữ liệu trình Lãnh đạo phòng và Lãnh đạo 

Cục qua eoffice  xem xét. Sau khi lãnh đạo duyệt thì chuyển 

cơ sở dữ liệu giá tiêu dùng và giá nông, lâm nghiệp và thủy 

sản cho phòng Thống kê Kinh tế và gửi Cục Thu thập dữ liệu 

và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. 

- Giá Nông lâm thủy sản: Ngày 8 hàng tháng. 

- Giá tiêu dùng: Kỳ 1 ngày 3; kỳ 2 ngày 13; kỳ 3 ngày 22 

hàng tháng. 

Cán bộ phụ 

trách điều 

tra giá 

Cơ sở dữ liệu 

điều tra giá 

tiêu dùng và 

giá nông, lâm 

nghiệp và 

thủy sản. 

6. Biểu mẫu 

Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo Quyết định số 1134/QĐ-TCTK, ngày 

12/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra và báo cáo thống 

kê giá tiêu dùng (thời kỳ 2020 - 2025); Quyết định số 71/QĐ-TCTK, ngày 02/3/2016 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra và báo cáo thống kê giá sản 

xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (thời kỳ 2015 - 2020); Quyết định số 71/QĐ-TCTK, 

ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc điều tra và 

báo cáo thống kê giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy 

sản (thời kỳ 2015 - 2020). 

- Biểu mẫu điện tử được thiết kế dựa trên biểu mẫu phiếu số 1.1/ĐTG;  

 - Phiếu số 1/ĐTG-GNLTS. 

7. Hồ sơ lưu 
 

TT Tên tài liệu được lưu trữ 

1 Cơ sở dữ liệu giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.  
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2 Cơ sở dữ liệu giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

       Cơ sở dữ liệu Giá 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 Giá. Cơ sở dữ liệu Giá 

ngoài việc lưu trữ bằng file điện tử thì còn tiến hành nhân bản và lưu 1 bản giấy tại phòng 

Thu thập thông tin Thống kê, Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được lưu trữ tối thiểu 01 năm tại phòng Thu thập thông 

tin Thống kê, 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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