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Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố 

                                 trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg 

ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo chất lượng dữ liệu Tổng 

điều tra kinh tế năm 2021 (Tổng điều tra) giai đoạn 2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 

kinh tế (BCĐ) Trung ương đề nghị BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

phổ biến, chỉ đạo các BCĐ địa phương, điều tra viên (ĐTV), giám sát viên (GSV) 

thực hiện Thông báo nghiệp vụ số 8, cụ thể như sau: 

1. Duyệt dữ liệu của điều tra viên  

- Đối với các địa phương đã hoàn thành thu thập thông tin của tất cả các địa 

bàn: Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát dữ liệu điều tra của ĐTV trên Trang 

điều hành tác nghiệp và thực hiện duyệt dữ liệu điều tra.  

Thời hạn thoàn thành: Ngày 20/9/2021. 

- Đối với các địa phương chưa hoàn thành thu thập thông tin: Hoàn thành 

thu thập thông tin của địa bàn nào thì kiểm tra và duyệt dữ liệu của địa bàn đó.  

Thời hạn hoàn thành: 15 ngày sau khi kết thúc thu thập thông tin tại địa bàn. 

Lưu ý: Chương trình chỉ cho phép hoàn thành thao tác duyệt dữ liệu sau khi 

không còn “Lỗi” và các “Cảnh báo” được xác nhận. 

2. Kiểm tra hoàn thiện dữ liệu 

- Đối với các tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác thu thập thông tin: Sau 

khi hoàn thành duyệt dữ liệu cấp tỉnh, chương trình phần mềm sẽ mở để GSV 

kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu trên Trang điều hành tác nghiệp. 

Thời hạn hoàn thành: Ngày 30/10/2021. 

- Đối với các tỉnh, thành phố chưa hoàn thành công tác thu thập thông tin 

toàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid 19: Việc kiểm tra, hoàn thiện dữ liệu trên 

Trang điều hành tác nghiệp có thể thực hiện theo cấp huyện. Cục Thống kê tỉnh, 

thành phố gửi email đến địa chỉ thư điện tử: phongthietke@gso.gov.vn để đề nghị 

mở chương trình của các huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh sau khi các đơn 

vị này hoàn thành duyệt dữ liệu điều tra. 

Thời hạn hoàn thành: 10 ngày sau khi hoàn thành duyệt dữ liệu cấp huyện. 

mailto:phongthietke@gso.gov.vn
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Hướng dẫn chi tiết kiểm tra và duyệt dữ liệu theo Phụ lục đính kèm. 

BCĐ Trung ương thông báo để BCĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thống nhất thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các Vụ: TMDV, CNXD, TKQG; 

- Các đơn vị thuộc Cục TTDL; 

- GSV Trung ương; 

- Lưu: VT, TTDL. 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ DUYỆT DỮ LIỆU  

PHIẾU CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ 

 (Kèm theo Công văn số      /TCTK-TTDL ngày      /9/2021 của Tổng cục Thống kê) 

 

1. Sửa lỗi, xác minh cảnh báo  

Đây là yêu cầu bắt buộc trong công tác kiểm tra, làm sạch số liệu điều tra. 

Công việc này yêu cầu thực hiện ngay sau khi các phiếu điều tra được hoàn thành 

thu thập thông tin. Giám sát viên (GSV) truy cập trên trang web điều hành Phiếu 

sơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể, thực hiện chức năng “Kiểm tra logic” 

và thực hiện các bước tiếp theo như sau: 

Bước 1: Sửa lỗi, xác minh cảnh báo 

Dựa trên các thông báo logic được cài đặt trong chương trình điều hành 

Phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể dưới dạng cảnh báo hoặc báo lỗi đỏ, GSV 

vào thực hiện xác minh tất cả các thông báo logic đó như hình 1: 

Hình 1:  

 

GSV có trách nhiệm liên hệ và yêu cầu điều tra viên (ĐTV) xác minh các 

thông báo.  

+ Đối với thông báo lỗi đỏ, GSV yêu cầu ĐTV phải kiểm tra, liên hệ với 

đơn vị điều tra (nếu cần) để sửa lại thông tin trên CAPI và đồng bộ lại dữ liệu. 

+ Đối với các cảnh báo, GSV xác minh thông tin với ĐTV, nếu khẳng 

định kết quả phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị điều tra thì GSV xác nhận 

và ghi kết quả xác minh vào cột “Ghi chú”, trường hợp chưa đúng, yêu cầu 

ĐTV sửa phiếu và đồng bộ lại dữ liệu. 
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2. Duyệt dữ liệu của điều tra viên 

- Duyệt dữ liệu cấp huyện: Khi chương trình thông báo không còn lỗi 

logic và các cảnh báo được xác nhận, GSV cấp huyện thực hiện duyệt số liệu 

của phiếu điều tra trên Trang điều hành tác nghiệp. 

- Duyệt dữ liệu cấp tỉnh: GSV cấp tỉnh chạy lại kiểm tra logic trên trang 

web điều hành để kiểm tra các xác minh đã được GSV cấp huyện xác nhận. 

Nếu thông tin có nghi ngờ, cần kiểm tra lại với GSV cấp huyện và thay đổi xác 

minh (nếu có). Nếu không có thay đổi thì thực hiện duyệt số liệu của phiếu điều 

tra đối với các quận/huyện đã được phân công phụ trách.  

3. Kiểm tra logic đối với các chỉ tiêu chưa có thông báo lỗi và cảnh báo  

3.1. Kiểm tra mã ngành sản phẩm 

Việc đánh mã sản phẩm ảnh hưởng rất lớn đến các bước nhảy trong phiếu 

hỏi, vì vậy GSV cần kiểm tra một cách cẩn thận, tỉ mỉ đối với từng mã sản phẩm 

của cơ sở. Kiểm tra mã ngành sản phẩm cần kết hợp đối chiếu 3 thông tin sau: 

(i) Mã ngành sản phẩm; (ii) Tên sản phẩm (mô tả sản phẩm); (iii) Tên ngành 

sản phẩm theo danh mục (Hình 2). 

Hình 2:  

 

 

Khi kiểm tra mã ngành sản phẩm xảy ra các trường hợp lỗi sau: 

- Ghi mô tả sản phẩm tắt, ghi mã sản phẩm vào mô tả sản phẩm: ĐTV 

cần bổ sung mô tả chính xác, chi tiết để làm căn cứ cho GSV kiểm tra. 

- Chọn mã ngành sản phẩm không đúng với mô tả sản phẩm: GSV xác 

minh với ĐTV thông tin về mô tả sản phẩm. Nếu sai, GSV hướng dẫn ĐTV 

chọn lại mã ngành sản phẩm và thực hiện sửa, hỏi bổ sung các thông tin trong 

phiếu hỏi (nếu có). 
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3.2. Kiểm tra lao động và doanh thu 

GSV kiểm tra, xác minh số liệu về lao động và doanh thu tăng/giảm đột 

biến so với kết quả rà soát đơn vị điều tra dựa trên Biểu so sánh lao động và 

doanh thu trên web điều hành (Hình 3) và yêu cầu ĐTV kiểm tra, xác nhận lại 

và sửa phiếu nếu thông tin thu thập trên phiếu chưa đúng. 

Hình 3: 

 

3.3. Kiểm tra logic căn cứ vào các biểu tổng hợp 

GSV chạy các biểu tổng hợp số liệu để kiểm tra tính phù hợp của số liệu. 

Trường hợp phát hiện kết quả tổng hợp chưa phù hợp, GSV truy vấn vào nội 

dung phiếu điều tra để kiểm tra lại thông tin. 

Ví dụ: Biểu số 4. Số lượng cơ sở, lao động và doanh thu. 

Khi nhìn vào số liệu doanh thu, nhận thấy có sự bất thường về số liệu của 

2 huyện (hình 4). GSV cần truy vấn tiếp đến các xã của huyện đó để xác định 

xã có bất thường. Truy vấn tiếp đến địa bàn để tìm ra cơ sở có giá trị doanh thu 

bất thường. 

Hình 4:  
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3.4. Kiểm tra chi tiết số liệu của từng cơ sở sử dụng “Tra cứu dữ liệu”  

- Tương quan giữa A1.5.6. Trình độ chuyên môn của chủ cơ sở với            

A4.2. Doanh thu của cơ sở. 

- Tương quan giữa A1.6. Tình trạng đăng kí kinh doanh và A5.1. Ngành 

sản phẩm của cơ sở.  

- Tương quan giữa A.2.2. Số lao động thường xuyên và A4.2. Doanh thu. 

Xuất ra Excel và tính Doanh thu bình quân 1 lao động của cơ sở để kiểm tra 

tính phù hợp của số liệu. 

- A3.1. Tài sản cố định, A3.2. Nguồn vốn, A5.1. Ngành sản phẩm                 

và A4.2. Tổng doanh thu của cơ sở. Nếu doanh thu lớn, nguồn vốn chênh lệch 

không nhiều so với tài sản cố định theo đặc thù của từng ngành thì cần xác minh lại. 

- So sánh giữa A3.1.2. Giá trị tài sản cố định là phương tiện vận chuyển 

và số lượng, loại phương tiện vận chuyển của cơ sở ở mục A6 . 

- Thông tin ở mục A6 về phương tiện vận chuyển và A8.1. Năng lượng 

sử dụng. Ví dụ có phương tiện xe máy, ô tô mà năng lượng sử dụng không có 

xăng hoặc dầu. 

- Loại cơ sở lưu trú và giá bình quân 1 đêm của cơ sở lưu trú. 

- So sánh giữa khối lượng tiêu dùng năng lượng và giá trị tiêu dùng năng 

lượng của cơ sở.  
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