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HƯỚNG DẪN
Quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu
Tổng điều tra kinh tế năm 2017
Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Phương án Tổng
điều tra ban hành theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung
ương hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ
Công an quy trình nghiệm thu và bàn giao tài liệu trong Tổng điều tra kinh tế
năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nghiệm thu, bàn giao tài liệu trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là hoạt
động kiểm tra, giao, nhận về số lượng và đánh giá về chất lượng các loại phiếu,
tài liệu của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra (sau đây viết gọn là BCĐ TĐT) cấp trên
đối với BCĐ TĐT cấp dưới theo quy trình thống nhất. Hoàn thành tốt các công
việc của giai đoạn này là cơ sở quan trọng cho giai đoạn tổng hợp nhanh, xử lý,
tổng hợp số liệu chính thức cuộc Tổng điều tra theo quy định của phương án.
Nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra nhằm các mục đích:
- Đánh giá công tác tổ chức triển khai giai đoạn thu thập thông tin trong
Tổng điều tra của BCĐ TĐT các cấp;
- Xác nhận đúng, đủ số lượng từng loại phiếu điều tra trên phạm vi địa
bàn, đảm bảo không trùng, sót đơn vị điều tra, là một trong những căn cứ quan
trọng cho việc thanh, quyết toán kinh phí Tổng điều tra cho các cấp;
- Kiểm tra trực tiếp các loại phiếu điều tra để phát hiện những sai sót về
chất lượng thông tin, kịp thời khắc phục, bổ sung, hoàn thiện trước khi tiến hành
nhập tin, xử lý, tổng hợp kết quả Tổng điều tra;
- Kiểm tra, đánh giá kết quả nhập tin phiếu điều tra doanh nghiệp, hành
chính sự nghiệp, phát hiện những thiếu sót để chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi
tổng hợp chính thức kết quả Tổng điều tra.

II. PHÂN CÔNG NGHIỆM THU VÀ NỘI DUNG TÀI LIỆU
NGHIỆM THU
1. Phân công nghiệm thu
1.1. Đối với các địa phương: công tác nghiệm thu, bàn giao tài liệu được
tiến hành theo 4 cấp:
- BCĐ TĐT cấp xã tự nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra viên
cấp xã và các biểu tổng hợp nhanh kết quả điều tra trên địa bàn xã, phường;
- BCĐ TĐT cấp huyện nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra của điều tra
viên cấp huyện thực hiện và tài liệu của BCĐ TĐT cấp xã;
- BCĐ TĐT cấp tỉnh nghiệm thu toàn bộ các loại phiếu điều tra do điều
tra viên cấp tỉnh thực hiện và tài liệu của BCĐ TĐT cấp huyện;
- BCĐ TĐT Trung ương nghiệm thu toàn bộ tài liệu của BCĐ TĐT cấp tỉnh.
Riêng hoạt động kiểm tra, nghiệm thu giữa tổ trưởng với điều tra viên
phiếu cá thể do gắn liền với hoạt động thu thập thông tin tại địa bàn nên đã
được quy định riêng tại các văn bản, tài liệu phổ biến trước đây nhằm tạo điều
kiện thuận tiện cho điều tra viên và tổ trưởng đối chiếu, thực hiện. Sau khi kiểm
tra, nghiệm thu giữa tổ trưởng và điều tra viên, tổ trưởng có trách nhiệm hoàn
thiện phiếu điều tra và biểu tổng hợp nhanh. Sau đó, giao nộp phiếu điều tra
cùng với bảng kê và biểu tổng hợp nhanh cho BCĐ TĐT cấp xã.
1.2. Đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: nghiệm thu được tiến hành
theo 3 cấp:
- BCĐ TĐT của từng đầu mối tổ chức điều tra tự kiểm tra, nghiệm thu
toàn bộ phiếu điều tra, các biểu tổng hợp nhanh theo phạm vi phụ trách;
- BCĐ TĐT mỗi Bộ nghiệm thu toàn bộ các loại phiếu điều tra và biểu
tổng hợp nhanh của các Ban Chỉ đạo từng đầu mối;
- BCĐ TĐT Trung ương nghiệm thu tài liệu Tổng điều tra của BCĐ TĐT
Bộ Công an, BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng.
Riêng đối với 32 Tập đoàn, Tổng công ty có hoạt động kinh tế hạch toán
toàn ngành, BCĐ TĐT Trung ương sẽ có hướng dẫn nghiệm thu riêng toàn bộ
phiếu điều tra doanh nghiệp.
1.3. Đối với các Bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp Trung ương
- Tổ công tác của từng Bộ, ngành tự kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ phiếu
điều tra của các đơn vị trực thuộc;
- BCĐ TĐT Trung ương nghiệm thu phiếu điều tra của các Bộ, ngành,
đơn vị sự nghiệp Trung ương.
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2. Nội dung tài liệu nghiệm thu
Nội dung tài liệu nghiệm thu bao gồm:
- Báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức, triển khai Tổng điều tra của Ban Chỉ
đạo cấp được nghiệm thu, trong đó làm rõ các nội dung dưới đây:
+ Công tác thành lập Ban Chỉ đạo các cấp (cấp tỉnh, huyện, xã), thời gian
thành lập (tính đến ngày Ban Chỉ đạo cuối cùng được thành lập ở mỗi cấp);
+ Công tác tuyên truyền: nêu các hình thức tuyên truyền từng giai đoạn;
+ Công tác tập huấn ở mỗi cấp:

Số lớp

Tổng số
người
tham dự
(người)

Thời
gian tổ
chức
(ngày)

Ngày tổ
chức lớp
đầu tiên

Ngày tổ
chức lớp
cuối
cùng

Tổng số:
- Cấp tỉnh
- Cấp huyện
- Cấp xã

+ Số lượng điều tra viên của từng loại phiếu điều tra:
Số lượng điều tra viên
(người)
Định
Thực
Chênh
mức
tế
lệch

Số lượng tổ trưởng
(người)
Định
Thực Chênh
mức
tế
lệch

Tổng số:
- Phiếu DN

x

x

x

- Phiếu HCSN

x

x

x

- Phiếu tôn giáo

x

x

x

- Phiếu cá thể

Trường hợp chênh lệch giữa định mức và thực tế từ 15% trở lên phải giải
thích lý do.
- Kiểm đếm số lượng và kiểm tra chất lượng các loại phiếu điều tra (theo
phương pháp nghiệm thu quy định tại mục IV của Hướng dẫn này;
+ Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho doanh nghiệp hạch toán kinh tế
độc lập (sau đây viết gọn là phiếu doanh nghiệp);
+ Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho cơ sở trực thuộc doanh nghiệp
(sau đây viết gọn là phiếu chuyên ngành);
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+ Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các chi nhánh, Văn phòng đại
diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam (sau đây viết gọn là phiếu Chi
nhánh DN nước ngoài);
+ Phiếu thu thập thông tin (phiếu toàn bộ và phiếu mẫu) áp dụng cho cơ
sở SXKD cá thể (sau đây viết gọn là phiếu cá thể);
+ Phiếu thu thập thông tin (phiếu toàn bộ và phiếu mẫu) áp dụng cho cơ
sở hành chính sự nghiệp (sau đây viết gọn là phiếu hành chính sự nghiệp);
+ Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng (sau
đây viết gọn là phiếu tôn giáo).
- Các biểu tổng hợp nhanh (các biểu có chỉ tiêu lao động của doanh nghiệp,
cơ sở hành chính, sự nghiệp lấy số liệu thời điểm 31/12/2016);
- Các biên bản nghiệm thu của BCĐ TĐT cấp dưới;
- Bàn giao phiếu điều tra và các tài liệu nghiệm thu khác.
3. Địa chỉ tiếp nhận tài liệu sau khi hoàn thành nghiệm thu
- BCĐ TĐT cấp tỉnh, BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, BCĐ TĐT Bộ Công an
gửi bằng đường công văn các biểu tổng hợp nhanh cho BCĐ TĐT Trung ương
theo địa chỉ: Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê, số 54
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; đồng thời gửi file qua hệ thống thư điện
tử của Tổng cục Thống kê theo địa chỉ noithuong@gso.gov.vn;
- BCĐ TĐT cấp tỉnh, BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, BCĐ TĐT Bộ Công an
quy định nội dung, phương thức vận chuyển, địa chỉ tiếp nhận tài liệu của BCĐ
TĐT cấp dưới lên BCĐ TĐT cấp trên.
III. TỔ CHỨC VÀ TRÌNH TỰ NGHIỆM THU
1. Tổ chức nghiệm thu
- BCĐ TĐT cấp tổ chức nghiệm thu thành lập đoàn nghiệm thu, gồm
Trưởng đoàn (là thành viên Ban Chỉ đạo/Tổ Thường trực) và các thành viên để
tiến hành nghiệm thu tài liệu Tổng điều tra của BCĐ TĐT cấp dưới. Đoàn
nghiệm thu cần nắm vững quy trình và nội dung công tác nghiệm thu;
- BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu cử một tổ nghiệm thu gồm Tổ trưởng
(là thành viên Ban Chỉ đạo /Tổ Thường trực), các thành viên có nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị các tài liệu trước khi nghiệm thu: sắp xếp từng loại phiếu điều
tra đã được đánh số theo quy định vào các cặp ba dây (hoặc dùng ghim/kẹp nếu
số lượng phiếu ít), có dán etiket ghi rõ các thông tin. Lưu ý: Đối với etiket của
các cặp phiếu khối cá thể, phải đánh “Số phiếu” từ 01 đến hết cho từng loại
phiếu của từng xã và ghi tổng số phiếu của mỗi cặp; khối doanh nghiệp, hành
chính sự nghiệp và tôn giáo đánh “Số phiếu” từ 01 đến hết cho từng loại phiếu
của từng huyện và ghi tổng số phiếu của mỗi cặp;
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+ Phối hợp với đoàn nghiệm thu trong quá trình nghiệm thu, giải trình các
câu hỏi của đoàn nghiệm thu;
+ Tổ chức hoàn thiện các tài liệu Tổng điều tra căn cứ vào kết luận của
đoàn nghiệm thu, gửi các tài liệu hoàn chỉnh sau nghiệm thu theo yêu cầu của
BCĐ TĐT cấp trên.
- Công tác nghiệm thu phải tiến hành nghiêm túc, trung thực, đúng quy
định, qua đó đánh giá, xếp loại đúng kết quả Tổng điều tra của các cấp.
Do đặc thù của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có địa bàn
rộng, số lượng đơn vị điều tra lớn, loại hình đa dạng, BCĐ TĐT Trung ương sẽ
có hướng dẫn thêm một số nội dung và phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị để
việc nghiệm thu phù hợp với tình hình thực tế.
2. Trình tự tiến hành nghiệm thu
Công tác nghiệm thu được tiến hành theo trình tự sau:
- Giới thiệu thành phần đoàn nghiệm thu, tổ nghiệm thu;
- BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu báo cáo tóm tắt tình hình triển khai
Tổng điều tra, giải thích các nội dung, số liệu, chênh lệch (nếu có) theo các Biểu
quy định tại Phụ lục 1;
- Phân công công việc cho các thành viên trong đoàn, cử thư ký ghi biên
bản, BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu điền trước các nội dung trong Biên bản
đánh giá, nghiệm thu;
- Triển khai nghiệm thu:
+ Kiểm tra các báo cáo, tài liệu bao gồm:
• Báo cáo tình hình tổ chức triển khai Tổng điều tra của BCĐ TĐT cấp
được nghiệm thu;
• Biên bản nghiệm thu, phiếu bàn giao tài liệu của BCĐ TĐT cấp được
nghiệm thu với BCĐ TĐT cấp dưới;
• Các biểu tổng hợp nhanh.
+ Kiểm tra số lượng và chất lượng các loại phiếu điều tra.
- Đoàn nghiệm thu cấp trên họp riêng để tổng hợp kết quả kiểm tra, nhận
xét, lập biên bản nghiệm thu theo Phụ lục 2 “Mẫu biên bản nghiệm thu” kèm
theo Hướng dẫn này;
- Công bố kết luận của đoàn nghiệm thu cấp trên;
- BCĐ TĐT được nghiệm thu phát biểu ý kiến về kết luận của đoàn
nghiệm thu;
- Hai bên thống nhất kết quả, ký biên bản nghiệm thu;
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- Biên bản nghiệm thu được lập thành 4 bản, 2 bản giao cho đoàn nghiệm
thu cấp trên, 2 bản giao cho BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu. BCĐ TĐT cấp
được nghiệm thu có trách nhiệm nộp cho đoàn nghiệm thu: biên bản nghiệm thu
của BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu đối với BCĐ TĐT cấp dưới, báo cáo nhanh
các cấp, tài liệu, báo cáo khác có liên quan do BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu
cung cấp nếu các tài liệu này không phải sửa chữa. Trường hợp phải sửa chữa
thì BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu hoàn chỉnh và gửi về Ban Chỉ đạo cấp
nghiệm thu trong thời gian không quá 5 ngày làm việc sau khi nghiệm thu.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIỆM THU
A. Đối với cấp địa phương
1. Nghiệm thu phiếu doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp
1.1. Cấp huyện nghiệm thu phiếu hành chính sự nghiệp cấp xã
- Kiểm đếm số lượng toàn bộ các cặp phiếu và toàn bộ số lượng từng loại
phiếu hành chính sự nghiệp trong cặp phiếu;
- Sau khi kiểm đếm, đối chiếu với số lượng phiếu đã ghi ở etiket, so sánh
với kết quả lập danh sách thực tế (Biểu số 03X-TH/TĐTKT-DSĐP), giải thích
chênh lệch (nếu có) theo Biểu 3 - Phụ lục 1;
- Điền kết quả kiểm đếm số lượng phiếu vào Biểu 5 - Phụ lục 1;
- Kiểm tra tính đầy đủ, logic của các chỉ tiêu trong phiếu.
1.2. Cấp tỉnh nghiệm thu cấp huyện
- Kiểm đếm toàn bộ số lượng phiếu doanh nghiệp thu được, so sánh, đối
chiếu với kết quả rà soát danh sách doanh nghiệp theo Quyết định số 1879/QĐBKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu chênh
lệch phải giải thích theo Biểu 1 - Phụ lục 1;
- Kiểm đếm toàn bộ số lượng phiếu hành chính sự nghiệp thu được, so
sánh, đối chiếu với kết quả lập danh sách số lượng cơ sở hành chính, sự nghiệp
trên địa bàn (Biểu số 03H-TH/TĐTKT-DSĐP), phải giải thích chênh lệch (nếu
có) theo Biểu 3 - Phụ lục 1;
- Kiểm tra chất lượng toàn bộ phiếu điều tra: BCĐ TĐT cấp tỉnh kiểm tra
toàn bộ các loại phiếu điều tra do điều tra viên cấp huyện thực hiện. Đối với các
quận/huyện có số lượng phiếu lớn, BCĐ TĐT cấp tỉnh có thể kiểm tra mẫu một
số phiếu, nếu đạt yêu cầu thì cho nhập tin và tiếp tục kiểm tra toàn bộ dữ liệu
bằng phần mềm trong quá trình nhập tin, xử lý, tổng hợp số liệu. BCĐ TĐT cấp
huyện có trách nhiệm giải trình các lỗi cảnh báo, hoàn thiện những phiếu điều
tra có sai sót hoặc thiếu thông tin trong quá trình nhập tin, kiểm tra, xử lý bằng
phần mềm ở cấp tỉnh.
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Kết quả nghiệm thu phiếu điều tra doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp
của cấp huyện được BCĐ TĐT cấp tỉnh kết luận trên cơ sở kết quả kiểm tra trên
phiếu, thông tin đã nhập trên mạng sau khi kiểm tra, xử lý ở cấp tỉnh và kết quả
nghiệm thu của cấp Trung ương.
1.3. Cấp Trung ương nghiệm thu cấp tỉnh
a) Nghiệm thu kết quả nhập tin phiếu doanh nghiệp qua mạng
BCĐ TĐT Trung ương kiểm tra kết quả rà soát doanh nghiệp, cơ sở dữ
liệu danh sách doanh nghiệp rà soát và cơ sở dữ liệu phiếu điều tra đã được nhập
tin, truyền về Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Công nghiệp) qua hệ thống thư
điện tử theo địa chỉ congnghiep@gso.gov.vn trước ngày 15/7/2017 kèm theo báo
cáo giải trình cảnh báo lỗi. Các thông báo lỗi phải được BCĐ TĐT cấp tỉnh hoàn
thiện và giải trình. Các lỗi cảnh báo đúng phải sửa, hoàn chỉnh 100%; các lỗi
cảnh báo nhưng thông tin phản ánh đúng thực tế, phải giải thích cụ thể, không
được sửa các lỗi cảnh báo mà không có căn cứ, chỉ để nhằm xóa hết lỗi cảnh
báo.
Kết quả nghiệm thu qua mạng dựa trên mức độ thực hiện 6 tiêu chí:
(1) Ngày nhận báo cáo rà soát số lượng doanh nghiệp (có xác nhận của 3
cơ quan), cơ sở dữ liệu doanh nghiệp rà soát tại BCĐ TĐT Trung ương;
(2) Ngày nhận kết quả nhập tin toàn bộ phiếu doanh nghiệp (trước ngày
15/7/2017) tại BCĐ TĐT Trung ương;
(3) Ngày nhận báo cáo giải trình cảnh báo lỗi tại BCĐ TĐT Trung ương;
(4) Tỷ lệ số doanh nghiệp đang hoạt động SXKD đã thu được phiếu 1A
trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động theo kết quả rà soát doanh nghiệp;
(5) Tỷ lệ số cơ sở trực thuộc doanh nghiệp đang hoạt động SXKD thu
được phiếu so với số lượng cơ sở trực thuộc doanh nghiệp theo kết quả rà soát
(Biểu 4 - Phụ lục 1) và tỷ lệ phiếu chuyên ngành trong tổng số chuyên ngành do
doanh nghiệp mẹ kê khai;
(6) Tỷ lệ lỗi qua kiểm tra kết quả nhập tin phiếu doanh nghiệp.
Quy định về lỗi:
- Sai sót sửa kịp thời trong thời gian nghiệm thu: là các sai sót do
chương trình cảnh báo đúng theo kết quả lần truyền trước ngày 15/7/2017, được
BCĐ TĐT Trung ương thông báo cho BCĐ TĐT cấp tỉnh để sửa, giải trình và
truyền kết quả đã sửa về Tổng cục Thống kê trước ngày 10/8/2017. Quy định 3
sai sót loại này tính 1 lỗi;
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- Sai sót chưa được sửa sau thời gian nghiệm thu: là các sai sót do
chương trình cảnh báo đúng nhưng chưa được sửa trong kết quả truyền về Tổng
cục Thống kê trước ngày 10/9/2017. Quy định 1 sai sót loại này tính 1 lỗi.
Cách tính tỷ lệ lỗi (%): bằng tổng số lỗi/tổng số phiếu đã nhập tin x 100.
Trong trường hợp cần thiết, đoàn nghiệm thu tiến hành kiểm tra trực tiếp,
so sánh thông tin trên phiếu điều tra với thông tin nhập trên máy để đánh giá
chính xác kết quả nghiệm thu.
Kết quả nghiệm thu được phân theo 4 loại: giỏi, khá, đạt yêu cầu, chưa đạt
yêu cầu, cụ thể:
Tiêu chí

Loại giỏi

Loại khá

Đạt yêu cầu

Tiêu chí (1), (2),
(3)

Đúng thời
gian

Chậm 1-15
ngày

Chậm 16-30
ngày

Chưa đạt
yêu cầu
Chậm trên 30
ngày

Tiêu chí (4)

90% trở lên 85%-dưới 90% 80%-dưới 85%

Dưới 80%

Tiêu chí (5)

80% trở lên 70%-dưới 80% 60%-dưới 70%

Dưới 60%

Tiêu chí (6)

0% - 2%

Trên 2%-4%

Trên 4% - 6%

Trên 6%

b) Nghiệm thu kết quả nhập tin khối hành chính sự nghiệp qua mạng
BCĐ TĐT Trung ương kiểm tra cơ sở dữ liệu phiếu điều tra đã được nhập
tin và hoàn chỉnh sửa lỗi qua mạng máy tính trước ngày 15/7/2017, kèm theo
báo cáo giải trình cảnh báo lỗi. Các thông báo lỗi phải được BCĐ TĐT cấp tỉnh
hoàn thiện và giải trình. Các lỗi cảnh báo đúng phải sửa, hoàn chỉnh 100%; các
lỗi cảnh báo nhưng thông tin phản ánh đúng thực tế, phải giải thích cụ thể,
không được sửa các lỗi cảnh báo mà không có căn cứ, chỉ để nhằm xóa hết lỗi
cảnh báo.
Kết quả nghiệm thu qua mạng dựa trên mức độ thực hiện 4 tiêu chí:
(1) Ngày nhận báo cáo kết quả lập danh sách cơ sở hành chính, sự
nghiệp tại BCĐ TĐT Trung ương (Biểu 03T-TH/TĐTKT-DSĐP);
(2) Ngày nhận báo cáo giải trình cảnh báo lỗi tại BCĐ TĐT Trung ương;
(3) Tỷ lệ số cơ sở hành chính, sự nghiệp đã thu được phiếu so với kết
quả lập danh sách;
(4) Tỷ lệ lỗi qua kiểm tra kết quả nhập tin phiếu HCSN.
Quy định về lỗi:
- Sai sót sửa kịp thời trong thời gian nghiệm thu: là các sai sót do
chương trình cảnh báo đúng theo kết quả kiểm tra trước ngày 15/7/2017, được
8

BCĐ TĐT Trung ương thông báo cho BCĐ TĐT cấp tỉnh để sửa, giải trình
trước ngày 10/8/2017. Quy định 3 sai sót loại này tính 1 lỗi;
- Sai sót chưa được sửa sau thời gian nghiệm thu: là các sai sót do
chương trình cảnh báo đúng nhưng chưa được sửa trong kết quả truyền về Tổng
cục Thống kê trước ngày 10/9/2017. Quy định 1 sai sót loại này tính 1 lỗi.
Cách tính tỷ lệ lỗi (%): bằng tổng số lỗi/tổng số phiếu đã nhập tin x 100.
Trong trường hợp cần thiết, đoàn nghiệm thu tiến hành kiểm tra trực tiếp,
so sánh thông tin trên phiếu điều tra với thông tin nhập trên máy để đánh giá
chính xác kết quả nghiệm thu.
Kết quả nghiệm thu được phân theo 4 loại: giỏi, khá, đạt yêu cầu, chưa đạt
yêu cầu, cụ thể:
Tiêu chí

Loại giỏi

Tiêu chí (1), (2) Đúng thời gian
Tiêu chí (3)
Tiêu chí (4)

Loại khá

Đạt yêu cầu

Chậm 1-15
ngày

Chậm 16-30
ngày

Từ 90% trở lên 85%-dưới 90% 80%- dưới 85%
Từ 0% - 2%

Trên 2%-4%

Trên 4% - 6%

Chưa đạt
yêu cầu
Chậm trên 30
ngày
Dưới 80%
Trên 6%

c) Kiểm đếm số lượng phiếu điều tra: thực hiện tại BCĐ TĐT cấp tỉnh (khi
nghiệm thu phiếu cá thể, tôn giáo) theo trình tự:
- Đếm số lượng toàn bộ các cặp phiếu;
- Rút mẫu để kiểm đếm thực tế phiếu trong cặp: chọn ngẫu nhiên 10% 20% số cặp phiếu để đếm toàn bộ số phiếu trong cặp. Sau khi kiểm đếm, đối
chiếu với số lượng phiếu đã ghi ở etiket;
- So sánh phiếu kiểm đếm thực tế với kết quả nhập tin trên máy tính;
- Điền kết quả kiểm đếm số lượng vào Biểu 5 - Phụ lục 1.
Đánh giá chung kết quả nghiệm thu điều tra doanh nghiệp và hành chính
sự nghiệp như sau:
- Đạt loại giỏi: tiêu chí (4), (5) và (6) phiếu doanh nghiệp đạt loại giỏi;
tiêu chí (3) và (4) phiếu hành chính sự nghiệp đạt loại giỏi, các tiêu chí còn lại
của hai phiếu này đạt loại khá trở lên;
- Đạt loại khá: tiêu chí (4), (5) và (6) phiếu doanh nghiệp đạt loại khá, tiêu
chí (3) và (4) phiếu hành chính sự nghiệp đạt loại khá, các tiêu chí còn lại của
hai phiếu này đạt yêu cầu;
- Đạt yêu cầu: các tiêu chí đều đạt yêu cầu;
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- Chưa đạt yêu cầu: tiêu chí (6) phiếu doanh nghiệp và tiêu chí (4) phiếu
hành chính sự nghiệp chưa đạt yêu cầu.
2. Nghiệm thu tài liệu điều tra khối cá thể, tôn giáo
2.1. Nghiệm thu cấp xã
BCĐ TĐT cấp xã tự tiến hành kiểm tra, nghiệm thu sau khi kết thúc khâu
thu thập phiếu điều tra (nhận đầy đủ phiếu điều tra do các tổ trưởng giao nộp);
sắp xếp phiếu điều tra theo từng loại phiếu vào từng cặp); hoàn thành các biểu
tổng hợp nhanh. Công việc nghiệm thu gồm:
- Kiểm đếm toàn bộ số lượng phiếu điều tra, so sánh, đối chiếu với danh sách
thực tế đã lập, nếu có thay đổi (tăng hoặc giảm, yêu cầu các tổ trưởng giải thích);
- Kiểm tra chất lượng toàn bộ phiếu điều tra, các biểu tổng hợp nhanh trên
phạm vi địa bàn. Nếu phát hiện sai sót, yêu cầu tổ trưởng, điều tra viên xác minh
lại từ cơ sở và chỉnh sửa, hoàn thiện;
- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, tự nghiệm thu, BCĐ TĐT cấp xã cần
sắp xếp các loại phiếu điều tra, các biểu báo cáo nhanh theo quy định, làm báo
cáo tóm tắt về quá trình triển khai và kết quả tổng điều tra để chuẩn bị cho BCĐ
TĐT cấp huyện nghiệm thu;
- Kết thúc bàn giao tài liệu cho BCĐ TĐT cấp trên phải lập biên bản bàn
giao theo mẫu quy định.
2.2. Cấp huyện nghiệm thu cấp xã
a) Kiểm đếm số lượng phiếu điều tra
- Kiểm đếm số lượng toàn bộ các cặp phiếu và số lượng toàn bộ từng loại
phiếu trong các cặp phiếu cá thể và phiếu tôn giáo, tín ngưỡng;
- Sau khi kiểm đếm, đối chiếu với số lượng phiếu đã ghi ở etiket, so sánh
với kết quả lập danh sách thực tế, giải thích chênh lệch (nếu có) theo Biểu 2 Phụ lục 1 (khối cá thể) và Biểu 4 - Phụ lục 1 (khối tôn giáo);
- Điền kết quả kiểm đếm số lượng phiếu vào Biểu 5 - Phụ lục 1.
b) Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra
- Kiểm tra toàn bộ chất lượng các phiếu cá thể mẫu (phiếu 2A/TĐTKTCN, phiếu 2B/TĐTKT-VT, phiếu 2C/TĐTKT-TN, phiếu 2D/TĐTKT-DV) và
phiếu tôn giáo;
- Rút mẫu một số phiếu 2/TĐTKT-CT để kiểm tra theo số lượng:
+ Xã/phường có dưới 1000 cơ sở: kiểm tra 300 - 500 phiếu;
+ Xã/phường có từ 1000 - 3000 cơ sở: kiểm tra 500 - 700 phiếu;
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+ Xã/phường có trên 3000 cơ sở: kiểm tra 700 - 1000 phiếu.
c) Kiểm tra biểu tổng hợp nhanh: đối chiếu số lượng phiếu điều tra với
số liệu trong biểu tổng hợp nhanh do BCĐ TĐT cấp xã tổng hợp. Nếu có sai sót,
yêu cầu BCĐ TĐT cấp xã phải bổ sung, hoàn chỉnh lại trong thời gian thích hợp,
đáp ứng yêu cầu tổng hợp nhanh cấp huyện theo phương án quy định.
Lưu ý: Số phiếu rút mẫu để kiểm tra phải đại diện cho các địa bàn điều tra.
2.3. Cấp tỉnh nghiệm thu cấp huyện
a) Kiểm đếm số lượng phiếu điều tra
- Kiểm đếm số lượng toàn bộ các cặp phiếu;
- Kiểm đếm toàn bộ số lượng phiếu của các cặp: phiếu mẫu cá thể (phiếu
2A, 2B, 2C, 2D), phiếu tôn giáo;
- Rút mẫu để kiểm đếm thực tế số lượng phiếu 2/TĐTKT-CT trong một
số cặp phiếu: chọn ngẫu nhiên 20% - 30% số cặp, gồm đầy đủ cặp phiếu của các
huyện/quận, đảm bảo tính đại diện;
- Sau khi kiểm đếm, đối chiếu với số lượng phiếu đã ghi ở etiket, so sánh
với kết quả lập danh sách thực tế, giải thích chênh lệch (nếu có) theo Biểu 2 Phụ lục 1 (khối cá thể) và Biểu 4 - Phụ lục 1 (khối tôn giáo);
- Điền kết quả kiểm đếm số lượng vào Biểu 5 - Phụ lục 1.
b) Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra
- Kiểm tra toàn bộ chất lượng đối với phiếu cá thể mẫu (phiếu 2A/TĐTKTCN, phiếu 2B/TĐTKT-VT, phiếu 2C/TĐTKT-TN, phiếu 2D/TĐTKT-DV), phiếu
tôn giáo;
- Kiểm tra mẫu một số phiếu 2/TĐTKT-CT, quy định như sau:
+ Huyện/quận có dưới 1000 cơ sở: kiểm tra 300 - 500 phiếu ;
+ Huyện/quận có 1000 - 3000 cơ sở: kiểm tra 500 - 700 phiếu;
+ Huyện/quận có 3000 - 6000 cơ sở: kiểm tra 700 - 1000 phiếu;
+ Huyện/quận có trên 6000 cơ sở: kiểm tra 1000 - 1200 phiếu.
Lưu ý: Số phiếu rút mẫu để kiểm tra phải đại diện cho các xã/phường.
Trong mỗi xã/phường được chọn ngẫu nhiên, chọn tiếp một số địa bàn để kiểm
tra phiếu, cần rút mẫu các phiếu để đảm bảo tính đại diện.
c) Kiểm tra biểu tổng hợp nhanh: BCĐ TĐT cấp tỉnh đối chiếu số
lượng đơn vị điều tra với số liệu trong biểu tổng hợp nhanh do BCĐ TĐT cấp
huyện tổng hợp. Nếu có chênh lệch, sai sót BCĐ TĐT cấp huyện phải giải trình,
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bổ sung, hoàn chỉnh lại trong thời gian thích hợp, đáp ứng yêu cầu tổng hợp
nhanh cấp tỉnh theo phương án quy định.
d) Kiểm tra các biên bản nghiệm thu của BCĐ TĐT cấp huyện đối với
BCĐ TĐT cấp xã.
2.4. Cấp Trung ương nghiệm thu cấp tỉnh
a) Kiểm đếm số lượng phiếu điều tra
- Kiểm đếm số lượng toàn bộ các cặp phiếu;
- Rút mẫu để kiểm đếm thực tế số lượng phiếu:
+ Phiếu cá thể: chọn ngẫu nhiên 10% - 15% số cặp phiếu để đếm toàn bộ
số lượng phiếu trong cặp, lưu ý chọn các cặp phiếu của các huyện/quận để đủ
đại diện;
+ Phiếu tôn giáo: chọn ngẫu nhiên 30% - 50% số cặp phiếu để đếm toàn
bộ số lượng phiếu trong cặp.
- Sau khi kiểm đếm, đối chiếu với số lượng phiếu đã ghi ở etiket, so sánh
với kết quả lập danh sách thực tế, giải thích chênh lệch (nếu có) theo Biểu 2 Phụ lục 1 (khối cá thể) và Biểu 4 - Phụ lục 1 (khối tôn giáo);
- Điền kết quả kiểm đếm số lượng vào Biểu 5 - Phụ lục 1.
b) Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra
Kiểm tra mẫu một số phiếu của từng loại phiếu điều tra, số lượng mẫu rút
đối với từng loại phiếu như sau:
- Phiếu cá thể:
+ Tỉnh, thành phố có dưới 30.000 cơ sở: kiểm tra 600 - 800 phiếu;
+ Tỉnh, thành phố có 30.000 - 50.000 cơ sở: kiểm tra 800 – 1000 phiếu;
+ Tỉnh, thành phố có trên 50.000 cơ sở: kiểm tra 1000 – 1300 phiếu.
Riêng các phiếu 2A, 2B, 2C, 2D: kiểm tra 50% số lượng mỗi phiếu
- Phiếu tôn giáo: dưới 200 cơ sở kiểm tra 100 phiếu; từ 200 - 500 cơ sở
kiểm tra 100 - 150 phiếu; trên 500 cơ sở kiểm tra 150 - 200 phiếu.
Lưu ý: Số phiếu rút mẫu để kiểm tra phải đại diện cho các huyện/quận.
Trong mỗi huyện/quận được chọn ngẫu nhiên, chọn tiếp một số xã/phường để
kiểm tra phiếu, cần rút mẫu các phiếu của nhiều thôn, ấp/khu phố, chợ, siêu thị,
Trung tâm thương mại, làng nghề để đảm bảo tính đại diện.
c) Kiểm tra biểu tổng hợp nhanh: BCĐ TĐT Trung ương đối chiếu số
lượng đơn vị điều tra với số liệu trong biểu tổng hợp nhanh do BCĐ TĐT cấp
tỉnh tổng hợp. Nếu phát hiện sai sót, yêu cầu BCĐ TĐT cấp tỉnh bổ sung, hoàn
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chỉnh lại trong thời gian thích hợp, phục vụ tổng hợp nhanh cấp tỉnh theo
phương án quy định.
d) Kiểm tra các biên bản nghiệm thu của BCĐ TĐT cấp tỉnh đối với
BCĐ TĐT cấp huyện.
B. Đối với BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
Áp dụng cho các cấp nghiệm thu:
- Kiểm đếm toàn bộ số lượng phiếu điều tra thuộc phạm vi nghiệm thu;
- Kiểm tra chất lượng toàn bộ các phiếu điều tra thuộc phạm vi nghiệm thu;
- Kiểm tra biểu tổng hợp nhanh của các Ban Chỉ đạo đầu mối;
- Kiểm tra biểu tổng hợp nhanh của BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, BCĐ
TĐT Bộ Công an.
C. Đối với các Bộ ngành, đơn vị sự nghiệp Trung ương
- Kiểm đếm toàn bộ số lượng phiếu điều tra thuộc phạm vi nghiệm thu;
- Kiểm tra chất lượng toàn bộ các phiếu điều tra thuộc phạm vi nghiệm thu.
V. XÁC ĐỊNH LỖI VÀ CHẤT LƯỢNG PHIẾU ĐIỀU TRA
1. Xác định lỗi đối với phiếu cá thể, tôn giáo
- Cách xác định lỗi và tỷ lệ phiếu có lỗi của từng loại phiếu như sau:
+ Sai sót có thể sửa ngay (không cần xác minh lại từ cơ sở) như: một số
lỗi logic, thiếu chỉ tiêu nhưng có thể suy ra được (ví dụ: có chi tiết đầy đủ nhưng
không có tổng số hoặc tổng số không bằng chi tiết cộng lên, sai hoặc thiếu mã
ngành, mã đơn vị hành chính…); các phiếu có 3 sai sót loại này tính là phiếu
có lỗi, phiếu có 1 đến 2 sai sót không tính là phiếu có lỗi. Các sai sót loại này
cần chỉ rõ cho địa phương và thống nhất sửa ngay bằng bút màu đỏ;
+ Lỗi không sửa ngay được (phải xác minh từ cơ sở) như: thiếu chỉ tiêu
(mã số thuế, thông tin về chủ cơ sở, doanh thu, kết qủa SXKD, lao động, thu,
chi, sản lượng, các chỉ tiêu chuyên ngành...), số liệu sai, không hợp lý, 1 số chỉ
tiêu quan trọng không logic, mô tả ngành hoạt động quá sơ sài...; phiếu có 1 lỗi
không sửa ngay được tính là một phiếu có lỗi. Đánh dấu lỗi trong phiếu, biểu
tổng hợp nhanh, các tài liệu khác bằng bút màu đỏ, yêu cầu địa phương bổ sung,
xác minh, sửa lỗi;
+ Tỷ lệ phiếu có lỗi (%) được tính bằng cách lấy số lượng phiếu có lỗi
chia cho số lượng phiếu được kiểm tra x 100.
2. Xác định chất lượng phiếu điều tra
Chất lượng phiếu điều tra được xác định trên tỷ lệ phiếu có lỗi của từng
loại phiếu và được chia làm 4 loại sau:
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(1) Loại phiếu chưa đạt yêu cầu: tỷ lệ phiếu có lỗi trên 5%;
(2) Loại phiếu đạt yêu cầu: tỷ lệ phiếu có lỗi trên 3% - 5%;
(3) Loại phiếu đạt loại khá: tỷ lệ phiếu có lỗi trên 2% - 3%;
(4) Loại phiếu đạt loại giỏi: tỷ lệ phiếu có lỗi bằng hoặc dưới 2%.
VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIỆM THU
Kết quả kiểm tra chất lượng từng loại phiếu được tổng hợp theo bảng sau:
Bảng phân loại chất lượng phiếu điều tra

STT

A

Loại phiếu

B

Số phiếu kiểm tra và tỷ lệ
Phân loại phiếu (*)
lỗi/phiếu có lỗi
Tổng
Chưa
số
Số
Tỷ lệ lỗi/
Đạt
đạt
phiếu phiếu phiếu có lỗi
yêu Khá Giỏi
yêu
kiểm có lỗi
cầu
(%)
cầu
tra
1
2
3= 2/1*100
4
5
6
7

1

Phiếu doanh nghiệp

x

x

2

Phiếu chi nhánh DN
nước ngoài

x

x

3

Phiếu cá thể

4

Phiếu hành chính sự
nghiệp

x

x

5

Phiếu tôn giáo

Ghi chú: (*) đối chiếu với tỷ lệ lỗi (của phiếu doanh nghiệp)/tỷ lệ phiếu
có lỗi (của các phiếu còn lại) quy định trong quy trình nghiệm thu để phân loại
phiếu bằng cách đánh dấu (x) vào một ô thích hợp.
Kết quả Tổng điều tra được đánh giá toàn diện trên cơ sở báo cáo của
BCĐ TĐT của cấp được nghiệm thu, báo cáo của các đoàn công tác của Tổ
Thường trực, giám sát viên cấp tỉnh, cấp trung ương về quá trình tổ chức triển
khai, việc chấp hành các định mức, quy trình, kết quả kiểm tra số lượng, chất
lượng các loại phiếu điều tra, biểu tổng hợp nhanh, các biên bản nghiệm thu,
trong đó chất lượng các loại phiếu điều tra là tiêu thức đánh giá quan trọng.
1. Trong cuộc Tổng điều tra này, chất lượng chung của các loại phiếu
điều tra được đánh giá dựa trên Bảng phân loại chất lượng phiếu điều tra nêu ở
trên với 4 mức như sau:
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- Kết quả không đạt yêu cầu: có ít nhất một trong 5 loại phiếu không
đạt yêu cầu.
- Kết quả đạt yêu cầu: có 5 loại phiếu đạt yêu cầu trở lên.
- Kết quả đạt loại khá: có ít nhất 2 loại phiếu: doanh nghiệp và hành
chính sự nghiệp đạt loại khá và các loại phiếu khác phải đạt yêu cầu trở lên.
- Kết quả đạt loại giỏi: có ít nhất 2 loại phiếu: doanh nghiệp và hành
chính sự nghiệp đạt loại giỏi và các loại phiếu khác phải đạt yêu cầu trở lên.
2. Trong trường hợp một loại phiếu nào đó không đạt yêu cầu, BCĐ TĐT
cấp tổ chức nghiệm thu yêu cầu BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu tổ chức sửa
chữa, bổ sung và hoàn thiện phiếu để tiến hành nghiệm thu lại loại phiếu của cấp
đó trong thời gian 7 ngày làm việc để đảm bảo tiến độ công việc tiếp theo quy
định trong phương án.
3. Kết luận chung được đoàn nghiệm thu ghi vào biên bản nghiệm thu.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. BCĐ TĐT cấp huyện xây dựng lịch và tổ chức nghiệm thu:
- Phiếu doanh nghiệp và HCSN của điều tra viên trước ngày 10/6/2017;
- Tài liệu điều tra phiếu cá thể, tôn giáo của BCĐ TĐT cấp xã trước ngày
20/8/2017.
2. BCĐ TĐT cấp tỉnh xây dựng lịch và tổ chức nghiệm thu:
- Phiếu doanh nghiệp và HCSN của điều tra viên trước ngày 10/6/2017;
- Tài liệu điều tra phiếu cá thể, tôn giáo của BCĐ TĐT cấp huyện trước
ngày 20/8/2017.
3. BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, BCĐ TĐT Bộ Công an xây dựng lịch và tổ
chức nghiệm thu cho các Ban Chỉ đạo đầu mối xong trước ngày 31/7/2017;
4. BCĐ TĐT Trung ương:
- Xây dựng lịch và tổ chức nghiệm thu cho BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng,
BCĐ TĐT Bộ Công an xong trước ngày 30/8/2017;
- Xây dựng lịch và tổ chức nghiệm thu cho các BCĐ TĐT cấp tỉnh. Thời
gian thực hiện trước ngày 15/10/2017;
- Xây dựng lịch và tổ chức nghiệm thu cho các Tổ công tác của Bộ,
ngành. Thời gian thực hiện trước ngày 31/7/2017;
Trường hợp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ, ngành hoàn
chỉnh tài liệu nghiệm thu trước thời điểm này, cho phép đăng ký với BCĐ TĐT
Trung ương để sắp xếp lịch nghiệm thu sớm hơn.
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Để đảm bảo chất lượng của kết qủa Tổng điều tra, công tác nghiệm thu
phải được tiến hành đầy đủ, nghiêm túc, trung thực, khách quan ở mỗi cấp. Sau
khi nghiệm thu, BCĐ TĐT các cấp, BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, BCĐ TĐT Bộ
Công an, Tổ công tác Bộ, ngành cần lưu ý thực hiện các công việc sau:
- Sắp xếp phiếu điều tra gọn gàng, đúng quy định;
- BCĐ TĐT cấp dưới căn cứ biên bản nghiệm thu, các điểm lưu ý để rà
soát, chỉnh sửa lại các phiếu lỗi (trừ phiếu 2/TĐTKT-CT), hoàn thiện lại các
biểu tổng hợp nhanh gửi BCĐ TĐT cấp trên;
- Đối với phiếu 2/TĐTKT-CT, BCĐ TĐT cấp được nghiệm thu cần tổng
hợp những sai sót do đoàn nghiệm thu phát hiện, thống nhất cách sửa để thực
hiện trước hoặc trong quá trình nhập tin;
- Các loại phiếu điều tra cần được bảo quản ở nơi khô ráo, chú ý phòng
chống cháy nổ;
- Khi vận chuyển tài liệu lên BCĐ TĐT cấp trên, cần đóng gói cẩn thận
và có người áp tải.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, yêu cầu BCĐ TĐT
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BCĐ TĐT Bộ Quốc phòng, BCĐ TĐT
Bộ Công an báo cáo kịp thời về BCĐ TĐT Trung ương để thống nhất xử lý./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê;
- Thành viên BCĐTW;
- Trưởng ban BCĐ TĐT cấp tỉnh, Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố;
- Thành viên Tổ Thường trực BCĐTW;
- Vụ TMDV, PCTT, KHTC, VPTC;
- Lưu: VT, TTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Nguyễn Bích Lâm
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