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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 Thu thập thông tin, 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; 

- 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 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. 
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- 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; 

CCTK: Chi cục Thống kê cấp huyện; 

TMBL: Tổng mức bán lẻ; 

TTTK: Thông tin thống kê. 

5. Nội dung quy trình  

 

Bƣớc Trình tự thực hiện 

Quy 

mô, cỡ 

mẫu 

Trạch 

nhiệm 

Biều mẫu, 

tài liệu 

B1 

Chọn mẫu khu vực DN 

Lập danh sách doanh nghiệp theo các ngành 

thuộc phạm vi điều tra và xếp theo độ dốc doanh 

thu giảm dần, chọn doanh nghiệp theo tỷ trọng 

doanh thu cộng dồn bằng hoặc lớn hơn 60%. 

Chọn mẫu khu vực cá thể 

Lập danh sách các cơ sở cá thể theo ngành thuộc 

Theo 

phương 

án điều 

tra 

Phòng 

Thu 

thập 

thông 

tin 
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phạm vi điều tra và cập nhật mới nhất đến thời 

điểm tiến hành chọn mẫu. 

Danh sách các cơ sở cá thể theo từng ngành được 

sắp xếp theo độ dốc doanh thu giảm dần và lập 

dàn mẫu gồm những cơ sở cá thể có tỷ trọng 

doanh thu cộng dồn bằng hoặc lớn hơn 50%, tiến 

hành chọn mẫu theo khoảng cách mẫu. 

  

B2 

Tiến hành điều tra 

Phương pháp thu thập: Điều tra viên trực tiếp 

đến doanh nghiệp và các cơ sở cá thể được chọn 

mẫu để thu thập thông tin và ghi vào phiếu điều 

tra. 

Thời gian thu thập: Từ ngày 8-12 hàng tháng 

Theo 

phương 

án điều 

tra 

Phòng 

Thu 

thập 

thông 

tin và 

Chi 

cục 

Thống 

kê các 

huyện, 

thành 

phố, 

thị xã 

 

 

1. Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và 

dịch vụ:  

- Thu thập thông tin về dịch vụ lưu trú, ăn uống 

và du lịch; Dịch vụ kinh doanh bất động sản và 

một số dịch vụ khác (Áp dụng đối với các DN 

nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có vố đầu tư 

nước ngoài và hợp tác xã). 

- Thu thập thông tin về dịch vụ lưu trú, ăn uống 

và du lịch; Dịch vụ kinh doanh bất động sản và 

một số dịch vụ khác  (Áp dụng đối với cơ sở kinh 

doanh cá thể).  

 

 
- Phiếu: 

01/DN-LAD 

- Phiếu: 

03/DN-DVK 

 

 
- Phiếu 

02/CT-LAD 

- Phiếu 

04/CT-DVK 

2.Điều tra bán buôn bán lẻ hàng hóa của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở kinh 

doanh cá thể 

- Thu thập thông tin kết quả bán buôn, bán lẻ 

hàng hóa (Áp dụng đối với các DN nhà nước, 

DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước 

ngoài và hợp tác xã) 

- Thu thập thông tin kết quả bán buôn, bán lẻ 

hàng hóa (Áp dụng đối với cơ sở kinh doanh cá 

thể). 

 

 

 

 

- Phiếu 01/DN-

TMDV 

 

 

 

- Phiếu 02/CT-

TM 

 3. 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  

- Thu thập thông tin kết quả hoạt động vận tải, 

kho bãi của doanh nghiệp/hợp tác xã; 

 - Thu thập thông tin kết quả hoạt động vận tải, 

kho bãi của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. 

Theo 

phương 

án điều 

tra 

Phòng 

Thu 

thập 

thông 

tin 

 

 

 

- Phiếu: 

01/ĐTVT-DN 

 

 

- Phiếu : 

02/ĐTVT-CT 

 4. Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của 

các doanh nghiệp 
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- Phiếu TTTT về xuất, nhập khẩu dịch vụ của 

doanh nghiệp (Áp dụng cho các doanh nghiệp, trừ các 

DN có hoạt động chính là vận tải hàng không, vận tải 

biển, bưu                                                             chính, 

chuyển phát, viễn thông, bảo hiểm và ngân hàng thương 

mại và tổ chức tài chính); 

- Phiếu TTTT về xuất, nhập khẩu dịch vụ của 

doanh nghiệp (Áp dụng cho các DN kinh doanh 

vận tải biển và hỗ trợ vận tải biển, dịch vụ hàng 

hải). 

* Thời kỳ thu thập số liệu 6 tháng và năm.  

 

- Phiếu:  

06/ĐTXNKDV- 

DVK 

 

 

- Phiếu: 

02/ĐTXNKDV-

HH 

 

B3 

Kiểm tra, nghiệm thu, làm sạch phiếu 

 1. Chi cục Thống kê cấp huyện 

Công chức phụ trách lĩnh vực thống kê thương 

mại (giám sát viên cấp huyện) kiểm tra, nghiệm 

thu phiếu điều tra đảm bảo tính đầy đủ logic 

phiếu điều tra trước khi bàn giao về Cục Thống 

kê tỉnh. 

2. Cục Thống kê tỉnh 

- Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng phiếu điều tra 

của điều tra viên các chỉ tiêu thu thập thông tin 

phiếu điều tra thực hiện tháng trước và dự tính 

tháng tiếp theo.  

- Yêu cầu phiếu điều tra phải đảm bảo tính chính 

xác, đầy đủ chỉ tiêu và kịp thời gian theo qui 

định. 

- Các chỉ tiêu thông tin số liệu được kiểm tra 

bằng cách so sánh với số liệu của kỳ trước và 

tình hình sản xuất - kinh doanh đang diễn ra và 

lý do/nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi kết quả 

kinh doanh trong tháng của đơn vị 

- Trường hợp kiểm tra, phát hiện số liệu chưa đạt 

yêu cầu, công chức được phân công (giám sát 

viên cấp tỉnh) trao đổi trực tiếp với đơn vị cung 

cấp thông tin, công chức (giám sát viên cấp 

huyện) xác minh bổ sung chỉ tiêu thông tin phiếu 

điều tra kịp thời. 

- Thời gian nghiệm thu các loại phiếu điều tra 

thương mại, dịch vụ và vận tải cho cấp huyện: 

Từ ngày 10-12 hàng tháng. 

  

 

Chị 

cục 

Thống 

kê cấp 

huyện 

 

 

 

Phòng 

Thu 

thập 

thông 

tin 
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B4 

Nhập tin, tổng hợp số liệu 

- Tiến hành nhập tin phiếu điều tra doanh nghiệp 

và các cơ sở cá thể vào chương trình phần mền 

trực tuyến thương mại dịch vụ tháng. 

 

 
Công 

chức 

phòng 

TTTT

được 

phân 

công 

 

Nhập tin phiếu xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 

- Phiếu điều tra được nhập tin trực tuyến theo 

chương trình điều tra doanh nghiệp 

- Cục thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ 

thông tin tổng hợp và kết xuất các biểu đầu ra. 

 
Cục 

TT dữ 

liệu và 

ứng 

dụng 

CNTT 

Thực hiện 

theo kế 

hoạch công 

tác của Cục 

TT dữ liệu 

và ứng dụng 

CNTT 

Tổng hợp số liệu 

Sau khi nhập tin xong, kết xuất và in Báo cáo 

chuyển lãnh đạo phòng xem xét 

Thời gian: Từ ngày 13-14 hàng tháng 

   

B5 

Lãnh đạo phòng kiểm tra, duyệt báo cáo 

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. 

- Nếu đạt yêu cầu, kết xuất dữ liệu gửi phòng 

Thống kê Kinh tế 

Thời hạn: Trước ngày 15 hàng tháng 

 

 

Lãnh 

đạo 

phòng 

được 

phân 

công 

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 

6. Biểu mẫu 

Quy trình này áp dụng các biểu mẫu ban hành theo Thông tư số 

01/2019/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2019. 

7. Hồ sơ lƣu 

TT Tên tài liệu đƣợc lƣu trữ 

1.  Phiếu điều tra  

2.  Dữ liệu nhập tin phiếu bán buôn bán lẻ, vận tải, dịch vụ tháng quý (lưu 

tại máy tính chuyên viên phụ trách) 

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 
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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.  
 


		2021-03-05T10:18:03+0700
	Việt Nam
	Đoàn Thị Mỹ Hạnh<dtmhanh@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-05T15:09:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Trung Kiên<ntkien@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-05T17:18:04+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Bình<ttbinh.ctk@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Tin học - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phone: 080 48473 - Fax:  080 48473 - Email: ttth@mpi.gov.vn
	2021-03-09T10:28:19+0700
	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	Nguyễn Việt Hùng<nvhung42@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-23T08:48:20+0700
	Việt Nam
	Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh<hatinh@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




