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HỆ THỐNG BIỂU MẪU 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP  

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH 

Sở Công thương 

 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 
Kỳ báo 

cáo 
Ngày nhận báo cáo 

A B C D E 

1 
Năng lực sản xuất của sản phẩm 

công nghiệp 
001.N/BCS-CN Năm 

Ngày 28/3 năm sau năm 

điều tra 

2 Số lượng chợ 001.N/BCS-TMDV Năm 
Ngày 12/3 năm sau năm 

báo cáo 

3 
Số lượng siêu thị, trung tâm thương 

mại 
002.N/BCS-TMDV Năm 

Ngày 12/3 năm sau năm 

báo cáo 
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Biểu số: 001.N/BCS-CN 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28/3 năm sau năm 
điều tra 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

 

Năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Công Thương ...................... 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê ........................... 

 

 

 
Mã sản 

phẩm 
Đơn vị tính 

Năng lực sản xuất 

Theo thiết kế Thực tế 

A B C 1 2 

Ghi một số sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

……., Ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
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Biểu số: 001.N/BCS-TMDV 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 12/3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CHỢ 

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Công Thương …................................... 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê …......................................... 

 

 

T

T 
Tên đơn vị hành chính Mã số Tổng số 

Chia ra 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 

A B C 1=2+3+4 2 3 4 

  Tổng số           

  
Chia theo huyện/thị xã  

          

  
(Ghi theo Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam) 

          

              

              

              

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

……., Ngày......... tháng...... năm.......... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số: 002.N/BCS-TMDV 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 12/3 năm sau năm báo cáo 

SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ,  

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Công Thương ....................................... 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ............................................ 
 

TT   
Mã 

số 

Tổng 

số 

Siêu thị Trung tâm thương mại 

Tổng số 

Chia theo  

loại hình kinh tế 

Chia theo  

loại siêu thị 

Tổng số 

Chia theo  

loại hình kinh tế 

Nhà 

nước 

Tập 

thể 

Có 

vốn 

đầu 

tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

Loại 

hình 

khác 

Siêu 

thị 

kinh 

doanh 

tổng 

hợp 

Siêu thị 

chuyên 

doanh 

Nhà 

nước 

Tập 

thể 

Có vốn 

đầu tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

Loại 

hình 

khác 

A B C 1=2+9 2=3+4+5+6=7+8 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 

1 Tổng số                              

2 Chia theo hạng                             

  - Hạng 1                             

  - Hạng 2                             

  - Hạng 3                             

3 
Chia theo huyện/thị xã 

thuộc tỉnh 
                            

 

(Ghi theo Danh mục 

các đơn vị hành chính 

Việt Nam) 

                            

                
 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

……., Ngày......... tháng...... năm.......... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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PHẦN II 

 

GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI  

BIỂU MẪU THU THẬP HỆ THỐNG  

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH 
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 GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU  

BIỂU SỐ 001.N/BCS-CN: NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: là khối lượng 

của những sản phẩm công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế mà ngành công 

nghiệp có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. 

Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối 

cùng của dây chuyền sản xuất và biểu hiện bằng khối lượng thành phẩm được sản 

xuất ra tính theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc theo năng lực sản xuất thực tế. 

b) Năng lực sản xuất theo thiết kế là khả năng sản xuất cao nhất của máy móc,  

dây chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư 

liệu sản xuất, áp dụng các quy trình công nghệ theo thiết kế với việc tổ chức sản 

xuất ở điều kiện bình thường.  

c) Năng lực sản xuất thực tế là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong 

kỳ trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, nguồn 

tài chính và các nguồn lực khác.  

2. Cách ghi biểu 

Cột A: Ghi tên một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

Cột B: Ghi mã số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

Cột 1, 2: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế, thực tế.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo (chu kỳ 2 năm). 

4. Nguồn số liệu 

Sở Công Thương  

BIỂU SỐ 001.N/BCS-TMDV: SỐ LƯỢNG CHỢ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Số lượng chợ: là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số chợ mang tính truyền thống, 

được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi 

hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên từng địa bàn. 

Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hoá gồm cả 

siêu thị không tính là chợ. 

b) Phương pháp tính: 

Chợ được chia thành 3 loại như sau: 

(1) Chợ loại 1: 

- Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại 

theo quy hoạch; 
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- Được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh/thành phố 

trực thuộc Trung ương hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, khu vực kinh tế và 

được tổ chức họp thường xuyên; 

- Có mặt bằng và phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ 

chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng 

hoá, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực 

phẩm và các dịch vụ khác. 

(2) Chợ loại 2: 

- Là chợ có trên 200 điểm đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng 

kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; 

- Được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp 

thường xuyên hay không thường xuyên; 

- Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức 

các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng 

hoá, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng. 

(3) Chợ loại 3: 

- Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh trở xuống hoặc các chợ chưa đầu tư xây 

dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 

- Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong một thôn, 

một xã/phường/thị trấn và địa bàn phụ cận. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số chợ của toàn tỉnh/thành phố và của từng quận/huyện/thị 

xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng nội dung của 

cột B có tại thời điểm 31/12 năm báo cáo. 

Cột 2, 3, 4: Ghi số lượng chợ chia theo loại chợ tương ứng nội dung của cột B.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Công Thương 

BIỂU SỐ 002.N/BCS-TMDV: SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại: là toàn bộ số lượng siêu thị, trung 

tâm thương mại hiện có trong kỳ báo cáo. 

(1) Siêu thị: là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc 

chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất 

lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ 

quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm 

thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hoá của khách hàng. 
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(2) Trung tâm thương mại: là một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại 

hiện đại, đa chức năng, gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ; 

hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê... được bố trí tập trung, liên hoàn trong 

một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích 

kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương 

thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh 

của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng.  

b) Siêu thị: Được phân thành 3 hạng sau: 

(1) Siêu thị hạng 1: 

- Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 20.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng 

cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách 

hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô 

kinh doanh của siêu thị; 

+ Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán 

hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 

người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua bưu 

điện, qua điện thoại. 

- Siêu thị chuyên doanh: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 1.000 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 2.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy 

chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; 

có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh 

doanh của siêu thị; 

+ Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán 

hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 
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người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua bưu 

điện, qua điện thoại. 

(2) Siêu thị hạng 2: 

- Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 10.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết 

kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, 

vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe 

và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và 

quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 

người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại. 

- Siêu thị chuyên doanh: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 500 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 1.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết 

kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ 

sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và 

khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và 

quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa 

học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có 

nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết 

tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại. 

(3) Siêu thị hạng 3: 

- Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 500 m
2
; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 4.000 tên hàng trở lên; 

+ Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ 

thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an 

toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách 

hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 
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+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và 

quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, 

giao hàng tận nhà. 

- Siêu thị chuyên doanh: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 250 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng trở lên; 

+ Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ 

thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an 

toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách 

hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và 

quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, 

giao hàng tận nhà. 

c) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau: 

(1) Trung tâm thương mại hạng I: 

- Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m
2
 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp 

với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 

- Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, 

chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham 

gia hoạt động kinh doanh trong khu vực; 

- Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại 

hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà 

hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hoá; 

khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội 

trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp 

đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân 

hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 

(2) Trung tâm thương mại hạng II: 

- Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m
2
 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp 

với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 



  

11 

 

- Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, 

chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham 

gia hoạt động kinh doanh trong khu vực; 

- Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại 

hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà 

hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt 

động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ 

chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, 

ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu 

chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 

(3) Trung tâm thương mại hạng III: 

- Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m
2
 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp 

với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 

- Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết 

bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 

trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh 

doanh trong khu vực; 

- Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại 

hình dịch vụ, gồm: khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; khu vực 

để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, giải 

trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao 

dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt 

động tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số siêu thị và trung tâm thương mại chia theo nội dung qui định 

của cột B; 

Cột 2: Ghi tổng số siêu thị của tất cả các loại hình kinh tế và chia theo loại siêu thị; 

Cột 3, 4, 5, 6: Lần lượt ghi số siêu thị tổng hợp chia theo các loại hình kinh tế Nhà 

nước, Tập thể, Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và loại hình khác (gồm cả tư nhân); 

Cột 7: Ghi tổng số siêu thị kinh doanh tổng hợp chia theo nội dung qui định của 

cột B; 

Cột 8: Ghi tổng số siêu thị chuyên doanh chia theo nội dung qui định của cột B; 

Cột 9: Ghi tổng số trung tâm thương mại của tất cả các loại hình kinh tế chia 

theo nội dung qui định của cột B; 

Cột 10,11,12,13: Lần lượt ghi số trung tâm thương mại chia theo các loại hình 

kinh tế theo nội dung qui định của cột B. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 
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Phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Công Thương 

 

 

 

 



Biểu số: 001.N/BCS-CN 

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28/3 năm sau năm 
điều tra 

NĂNG LỰC SẢN XUẤT 

CỦA SẢN PHẨM CÔNG 

NGHIỆP 

 

Năm ……… 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Công Thương 

...................... 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê 
........................... 

 

 

 
Mã sản 

phẩm 
Đơn vị tính 

Năng lực sản xuất 

Theo thiết kế Thực tế 

A B C 1 2 

Ghi một số sản phẩm công 

nghiệp chủ yếu 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

……., Ngày ….. tháng ….. năm ….. 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 001.N/BCS-CN: NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: là khối 

lượng của những sản phẩm công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế mà ngành 

công nghiệp có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. 

Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối 

cùng của dây chuyền sản xuất và biểu hiện bằng khối lượng thành phẩm được sản 

xuất ra tính theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc theo năng lực sản xuất thực tế. 

b) Năng lực sản xuất theo thiết kế là khả năng sản xuất cao nhất của máy 

móc,  dây chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất 

các tư liệu sản xuất, áp dụng các quy trình công nghệ theo thiết kế với việc tổ chức 

sản xuất ở điều kiện bình thường.  

c) Năng lực sản xuất thực tế là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất 

trong kỳ trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, 

nguồn tài chính và các nguồn lực khác.  

2. Cách ghi biểu 

Cột A: Ghi tên một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

Cột B: Ghi mã số sản phẩm công nghiệp chủ yếu. 

Cột 1, 2: Ghi năng lực sản xuất theo thiết kế, thực tế.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh. Số liệu thu thập năm báo cáo (chu kỳ 2 năm). 

4. Nguồn số liệu 

Sở Công Thương  

 



Biểu số: 001.N/BCS-TMDV 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 12/3 năm sau 

SỐ LƯỢNG CHỢ 

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Công Thương …................................... 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Thống kê …......................................... 

 

 

TT Tên đơn vị hành chính Mã số Tổng số 
Chia ra 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 

A B C 1=2+3+4 2 3 4 

  Tổng số           

  
Chia theo huyện/thị xã  

          

  
(Ghi theo Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam) 

          

              

              

              

 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

……., Ngày......... tháng...... năm.......... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 001.N/BCS-TMDV: SỐ LƯỢNG CHỢ 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Số lượng chợ: là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số chợ mang tính truyền thống, 

được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao 

đổi hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên từng địa bàn. 

Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hoá gồm 

cả siêu thị không tính là chợ. 

b) Phương pháp tính: 

Chợ được chia thành 3 loại như sau: 

(1) Chợ loại 1: 

- Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện 

đại theo quy hoạch; 

- Được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ương hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, khu vực kinh tế 

và được tổ chức họp thường xuyên; 

- Có mặt bằng và phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ 

chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản 

hàng hoá, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn 

thực phẩm và các dịch vụ khác. 

(2) Chợ loại 2: 

- Là chợ có trên 200 điểm đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng 

kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch; 

- Được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp 

thường xuyên hay không thường xuyên; 

- Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ 

chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản 

hàng hoá, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng. 

(3) Chợ loại 3: 



- Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh trở xuống hoặc các chợ chưa đầu tư xây 

dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; 

- Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong một thôn, 

một xã/phường/thị trấn và địa bàn phụ cận. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số chợ của toàn tỉnh/thành phố và của từng quận/huyện/thị 

xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng nội dung của 

cột B có tại thời điểm 31/12 năm báo cáo. 

Cột 2, 3, 4: Ghi số lượng chợ chia theo loại chợ tương ứng nội dung của cột B.  

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo 

cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Công Thương 

 



Biểu số: 002.N/BCS-TMDV 

Ngày nhận báo cáo:  

Ngày 12/3 năm sau năm báo cáo 

SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ,  

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

(Có đến 31 tháng 12 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo:  

Sở Công Thương ....................................... 

Đơn vị nhận báo cáo:  

Cục Thống kê ............................................ 
 

TT   
Mã 

số 

Tổng 

số 

Siêu thị Trung tâm thương mại 

Tổng số 

Chia theo  

loại hình kinh tế 

Chia theo  

loại siêu thị 

Tổng số 

Chia theo  

loại hình kinh tế 

Nhà 

nước 

Tập 

thể 

Có 

vốn 

đầu 

tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

Loại 

hình 

khác 

Siêu 

thị 

kinh 

doanh 

tổng 

hợp 

Siêu thị 

chuyên 

doanh 

Nhà 

nước 

Tập 

thể 

Có vốn 

đầu tư 

trực 

tiếp 

nước 

ngoài 

Loại 

hình 

khác 

A B C 1=2+9 2=3+4+5+6=7+8 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 

1 Tổng số                              

2 Chia theo hạng                             

  - Hạng 1                             

  - Hạng 2                             

  - Hạng 3                             

3 
Chia theo huyện/thị xã 

thuộc tỉnh 
                            

 

(Ghi theo Danh mục 

các đơn vị hành chính 

Việt Nam) 

                            

                
 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

……., Ngày......... tháng...... năm.......... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 



GIẢI THÍCH, CÁCH GHI BIỂU 

BIỂU SỐ 002.N/BCS-TMDV: SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI 

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính 

a) Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại: là toàn bộ số lượng siêu thị, 

trung tâm thương mại hiện có trong kỳ báo cáo. 

(1) Siêu thị: là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc 

chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất 

lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ 

quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện 

nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hoá của khách hàng. 

(2) Trung tâm thương mại: là một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại 

hiện đại, đa chức năng, gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch 

vụ; hội trường, phòng họp, văn phòng cho thuê... được bố trí tập trung, liên hoàn 

trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện 

tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các 

phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động 

kinh doanh của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách 

hàng.  

b) Siêu thị: Được phân thành 3 hạng sau: 

(1) Siêu thị hạng 1: 

- Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 20.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng 

cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng 

khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với 

quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán 

hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; 



+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 

người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua bưu 

điện, qua điện thoại. 

- Siêu thị chuyên doanh: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 1.000 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 2.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng 

cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách 

hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy 

mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán 

hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 

người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua bưu 

điện, qua điện thoại. 

(2) Siêu thị hạng 2: 

- Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 10.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa 

cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông 

giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán 

và quản lý kinh doanh hiện đại; 



+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 

người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại. 

- Siêu thị chuyên doanh: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 500 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 1.000 tên hàng trở lên; 

+ Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có 

thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa 

cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông 

giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán 

và quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ 

người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện 

thoại. 

(3) Siêu thị hạng 3: 

- Siêu thị kinh doanh tổng hợp: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 500 m
2
; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 4.000 tên hàng trở lên; 

+ Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị 

kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, 

an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho 

khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán 

và quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 



chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, 

giao hàng tận nhà. 

- Siêu thị chuyên doanh: 

+ Có diện tích kinh doanh từ 250 m
2
 trở lên; 

+ Danh mục hàng hóa kinh doanh từ 500 tên hàng trở lên; 

+ Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị 

kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, 

an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho 

khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị; 

+ Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán 

và quản lý kinh doanh hiện đại; 

+ Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, 

khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh 

chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, 

giao hàng tận nhà. 

c) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau: 

(1) Trung tâm thương mại hạng I: 

- Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m
2
 trở lên và có nơi trông giữ xe phù 

hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 

- Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, 

có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng 

cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối 

tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực; 

- Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại 

hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà 

hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng 

hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, 

hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các 

hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, 

ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du 

lịch. 



(2) Trung tâm thương mại hạng II: 

- Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m
2
 trở lên và có nơi trông giữ xe phù 

hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 

- Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, 

có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng 

cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối 

tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực; 

- Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại 

hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà 

hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt 

động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ 

chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, 

ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu 

chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 

(3) Trung tâm thương mại hạng III: 

- Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m
2
 trở lên và có nơi trông giữ xe phù 

hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại; 

- Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang 

thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi 

trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh 

doanh trong khu vực; 

- Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại 

hình dịch vụ, gồm: khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; khu vực 

để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, 

giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho 

hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch. 

2. Cách ghi biểu 

Cột 1: Ghi tổng số siêu thị và trung tâm thương mại chia theo nội dung qui 

định của cột B; 

Cột 2: Ghi tổng số siêu thị của tất cả các loại hình kinh tế và chia theo loại siêu 

thị; 



Cột 3, 4, 5, 6: Lần lượt ghi số siêu thị tổng hợp chia theo các loại hình kinh tế 

Nhà nước, Tập thể, Có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và loại hình khác (gồm cả tư 

nhân); 

Cột 7: Ghi tổng số siêu thị kinh doanh tổng hợp chia theo nội dung qui định 

của cột B; 

Cột 8: Ghi tổng số siêu thị chuyên doanh chia theo nội dung qui định của cột 

B; 

Cột 9: Ghi tổng số trung tâm thương mại của tất cả các loại hình kinh tế chia 

theo nội dung qui định của cột B; 

Cột 10,11,12,13: Lần lượt ghi số trung tâm thương mại chia theo các loại 

hình kinh tế theo nội dung qui định của cột B. 

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu 

Phạm vi toàn tỉnh, thành phố. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo 

cáo. 

4. Nguồn số liệu 

Sở Công Thương 

 


