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Trang Web (hoặc phần mềm)
https://congnghiep.gso.gov.vn https://congnghiep.gso.gov.vn

Quyết định số/ngày/tháng/năm
144/QĐ-TCTK ngày 25/01/2017 964/QĐ-TCTK ngày 20/9/2021

TÊN CUỘC ĐIỀU TRA
Điều tra ngành công nghiệp Điều chỉnh P/A Điều tra ngành công nghiệp

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA

 - ĐT ngành CN tháng: Thu thập TT cơ bản 

về tình hình SXKD của DNCN, cơ sở KT 

trực thuộc DN và cơ sở SX công nghiệp cá 

thể để biên soạn một số chỉ tiêu thống kê 

công nghiệp hàng tháng với năm gốc so sánh 

2015 thay cho năm gốc ss 2010 phục vụ 

công tác quản lý của cơ quan NN các cấp và 

đáp ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu 

tư và các đối tượng dùng tin.

 - ĐT ngành CN tháng: Thu thập TT cơ bản 

về tình hình SXKD của DNCN, cơ sở KT 

trực thuộc DN và cơ sở SX công nghiệp cá 

thể để biên soạn một số chỉ tiêu thống kê 

công nghiệp hàng tháng với năm gốc so sánh 

2015 thay cho năm gốc ss 2010 phục vụ công 

tác quản lý của cơ quan NN các cấp và đáp 

ứng nhu cầu thông tin của các nhà đầu tư và 

các đối tượng dùng tin.

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐANG THỰC HIỆN VÀ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2022

https://congnghiep.gso.gov.vn/
https://congnghiep.gso.gov.vn/


STT DIỄN GIẢI PA ĐANG THỰC HIỆN PA MỚI THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022 
GHI CHÚ (những 

điểm mới)

 - ĐT xu hướng SXKD quý: Thu thập TT về 

xu hướng SXKD của các DNcó hoạt động 

trong lĩnh vực chế biến, chế tạo hàng quý, 6 

tháng và cả năm phục vụ phân tích, dự báo 

ngắn hạn và đưa ra những dự báo sớm về xu 

hướng SXKD ; phục vụ cho công tác quản 

lý, đánh giá tình hình, hoạch định chính sách 

phát triển ngành CN của cơ quan NN các 

cấp.

 - ĐT xu hướng SXKD quý: Thu thập TT về 

xu hướng SXKD của các DNcó hoạt động 

trong lĩnh vực chế biến, chế tạo hàng quý, 6 

tháng và cả năm phục vụ phân tích, dự báo 

ngắn hạn và đưa ra những dự báo sớm về xu 

hướng SXKD ; phục vụ cho công tác quản lý, 

đánh giá tình hình, hoạch định chính sách 

phát triển ngành CN của cơ quan NN các cấp.

II
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ 

ĐIỀU TRA

1 Phạm vi điều tra

Được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố trong cả 

nước với các cơ sở kinh tế đang hoạt động 

SX trong các ngành CN được chọn vào mẫu 

điều tra 

Được tiến hành ở 63 tỉnh, thành phố trong cả 

nước với các cơ sở kinh tế đang hoạt động 

SX trong các ngành CN được chọn vào mẫu 

điều tra 

2 Đối tượng điều tra

Gồm các DN hạch toán kinh tế độc lập, các 

cơ sở KT trực thuộc doanh nghiệp và các cơ 

sở công nghiệp cá thể ( viết gọn là cơ sở 

kinh tế) có hoạt động SX công nghiệp và 

trực tiếp SX ra các SP công nghiệp thuộc 

danh mục điều tra.

Gồm các DN hạch toán kinh tế độc lập, các 

cơ sở KT trực thuộc doanh nghiệp và các cơ 

sở công nghiệp cá thể ( viết gọn là cơ sở kinh 

tế) có hoạt động SX công nghiệp và trực tiếp 

SX ra các SP công nghiệp thuộc danh mục 

điều tra.

3 Đơn vị điều tra

Là các cơ sở kinh tế có đầy đủ các điều kiện 

sau: Có địa điểm SX được xác định; Có hoạt 

động SX công nghiệp; Trực tiếp SX ra SP 

được quy định trong danh mục SP điều tra; 

Được chọn vào mẫu điều tra.

Là các cơ sở kinh tế có đầy đủ các điều kiện 

sau: Có địa điểm SX được xác định; Có hoạt 

động SX công nghiệp; Trực tiếp SX ra SP 

được quy định trong danh mục SP điều tra; 

Được chọn vào mẫu điều tra.

III LOẠI ĐIỀU TRA

1 Điều tra toàn bộ
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2 Điều tra chọn mẫu

Điều tra ngành công nghiệp là cuộc điều tra 

chọn mẫu. Chọn mẫu được thực hiện 

riêng/độc lập cho khu vực doanh nghiệp và 

khu vực cơ sở cá thể. 

Điều tra ngành công nghiệp là cuộc điều tra 

chọn mẫu. Chọn mẫu được thực hiện 

riêng/độc lập cho khu vực doanh nghiệp và 

khu vực cơ sở cá thể. 

IV
 THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1 Thời điểm điều tra
 - Đối với ĐT ngành CN tháng được triển 

khai thu thập số liệu từ ngày 01 đến ngày 12 

hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/02/2017

 - Đối với ĐT ngành CN tháng được triển 

khai thu thập số liệu từ ngày 01 đến ngày 12 

hàng tháng, bắt đầu từ ngày 01/02/2017

 - Đối với ĐT xu hướng SXKD ngành CN 

chế biến, chế tạo hàng quý được triển khai 

thu thập thông tin từ ngày 01 đến ngày 12 

tháng cuối quý, bắt đầu từ quý 1 năm 2017 

 - Đối với ĐT xu hướng SXKD ngành CN 

chế biến, chế tạo hàng quý được triển khai 

thu thập thông tin từ ngày 01 đến ngày 12 

tháng cuối quý, bắt đầu từ quý 1 năm 2017 

2 Thời gian điều tra

 - Đối với điều tra CN tháng thời gian điều 

tra thu thập số liệu đối với các đơn vị điều 

tra tại các địa bàn được tiến hành từ ngay 01 

đến ngày 12 hàng tháng

 - Đối với điều tra CN tháng thời gian điều tra 

thu thập số liệu đối với các đơn vị điều tra tại 

các địa bàn được tiến hành từ ngay 01 đến 

ngày 12 hàng tháng

 - Đối với điều tra xu hướng SXKD quý thời 

gian điều tra thu thập thông tin đối với các 

đơn vị điều tra tại các địa bàn được tiến 

hành từ ngay 01 đến ngày 12 tháng cuối quý

 - Đối với điều tra xu hướng SXKD quý thời 

gian điều tra thu thập thông tin đối với các 

đơn vị điều tra tại các địa bàn được tiến hành 

từ ngay 01 đến ngày 12 tháng cuối quý

3 Thời kỳ thu thập thông tin  - Điều tra ngành CN tháng:  - Điều tra ngành CN tháng:

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ: Lấy số 

liệu phát sinh của tháng báo cáo và tháng 

tiếp theo tháng BC.

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ: Lấy số 

liệu phát sinh của tháng báo cáo và tháng tiếp 

theo tháng BC.

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm: Lấy 

số liệu theo thời điểm đầu, cuối tháng BC và 

tháng tiếp theo tháng BC.

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời điểm: Lấy 

số liệu theo thời điểm đầu, cuối tháng BC và 

tháng tiếp theo tháng BC.
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 - Điều tra xu hướng SXKD quý:  - Điều tra xu hướng SXKD quý:

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ: Đánh 

giá thông tin phát sinh của quý hiện tại và 

triển vọng về tình hình SXKD của quý tiếp 

theo, 6 tháng tiếp theo. 

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ: Đánh 

giá thông tin phát sinh của quý hiện tại và 

triển vọng về tình hình SXKD của quý tiếp 

theo, 6 tháng tiếp theo. 

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ: Đánh 

giá tại thời điểm bắt đầu của tháng cuối quý 

hiện tại so với cùng thời điểm của quý trước 

và triển vọng của quý tiếp theo.

 + Các chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ: Đánh 

giá tại thời điểm bắt đầu của tháng cuối quý 

hiện tại so với cùng thời điểm của quý trước 

và triển vọng của quý tiếp theo.

4 Phương pháp điều tra

Thu thập số liệu trực tiếp  - Đối với khu vực doanh nghiệp: ĐTV trực 

tiếp đến DN phỏng vấn và ghi phiếu điều tra.

 - Đối với khu vực cơ sở cá thể: ĐTV trực 

tiếp đến các cơ sở cá thể được chọn điều tra 

mẫu, phỏng vấn chủ cơ sở SX để thu thập 

thông tin và ghi vào phiếu điều tra.

 - Đối với các đơn vị SXKD cá thể công 

nghiệp: Áp dụng phương pháp phỏng vấn 

trực tiếp sử dụng phiếu điện tử được cài đặt 

trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông 

minh của ĐTV. ĐTV đến từng cơ sở để hỏi 

người cung cấp thông tin và nhập đầy đủ các 

câu trả lời vào phiếu điện tử.

Đối với cơ sở cá thể điều 

tra trực tiếp bằng thiết bị 

điện tử ( CAPI).
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Thu thập số liệu gián tiếp

Áp dụng đối với khu vực DN. Cục TK tỉnh, 

thành phố tổ chức hội nghị phổ biến QĐ và 

P/A điều tra ngành CN mới , hướng dẫn 

cách ghi phiếu cho các DN được chọn mẫu 

điều tra, yêu cầu các DN cung cấp thông tin 

định kỳ hàng tháng, quý theo thời gian, mẫu 

phiếu quy định và gửi về Cục TK tỉnh, thành 

phố. 

 - Đối với khu vưc DN, chi nhánh: Áp dụng 

phương pháp điều tra gián tiếp bằng phiếu 

điện tử trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực 

hiện cung cấp thông tin trên trang thông tin 

điện tử điều tra của Tổng cục Thống kê. ĐTV 

cung cấp tài khoản (tên đăng nhập và MK) 

cho đơn vị điều tra để thực hiện cung cấp 

thông tin; hướng dẫn cung cấp thông tin trên 

phiếu điều tra và kiểm tra, nghiệm thu phiếu 

điều tra của các đơn vị được phân công thực 

hiện.

Đối với khu vực doanh 

nghiệp chỉ sử dụng 

phương pháp điều tra gián 

tiếp thông qua hình thức 

thu thập thông tin trực 

tuyến hàng tháng Web-

form. 

V NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

1 Nội dung điều tra
 - Điều tra công nghiệp tháng gồm các 

thông tin:

 - Điều tra công nghiệp tháng gồm các 

thông tin:

 + Thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra: 

Tên, địa chỉ, số ĐT và loại hình của cơ sở;

 + Thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra: 

Tên, địa chỉ, số ĐT và loại hình của cơ sở;

 + Thông tin về lao động;  + Thông tin về lao động;

 + Thông tin về kết quả SXKD: khối lượng 

SP tồn kho, khối lượng SP sản xuất, khối 

lượng sản phẩm tiêu thụ, khối lượng SP xuất 

kho cho chế biến tiếp theo trong doanh 

nghiệp, dự tính khối lượng SP SX tháng tiếp 

theo, khối lượng SP tiêu thụ tháng tiếp theo, 

khôi lượng SP SX tháng tiếp theo cùng kỳ 

năm trước, doanh thu thuần của hoạt động 

SX CN. 

 + Thông tin về kết quả SXKD: khối lượng 

SP tồn kho, khối lượng SP sản xuất, khối 

lượng sản phẩm tiêu thụ, khối lượng SP xuất 

kho cho chế biến tiếp theo trong doanh 

nghiệp, dự tính khối lượng SP SX tháng tiếp 

theo, khối lượng SP tiêu thụ tháng tiếp theo, 

khôi lượng SP SX tháng tiếp theo cùng kỳ 

năm trước, doanh thu thuần của hoạt động 

SX CN. 

 + Số ngày hoạt động trong tháng;  + Số ngày hoạt động trong tháng;

 + Tình hình SX trong tháng.  + Tình hình SX trong tháng.
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 - Điều tra xu hướng SXKD quý gồm các 

thông tin:

 - Điều tra xu hướng SXKD quý gồm các 

thông tin:

 + Thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra;  + Thông tin về nhận dạng đơn vị điều tra;

 + Tình hình hoạt động SXKD quý hiện tại;  + Tình hình hoạt động SXKD quý hiện tại;

 + Tình hình sử dụng công suất máy móc, 

thiết bị;

 + Tình hình sử dụng công suất máy móc, 

thiết bị;

 + Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

SXKD;

 + Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động 

SXKD;

 + Triển vọng SXKD quý tiếp theo;  + Triển vọng SXKD quý tiếp theo;

 + Triển vọng SXKD 6 tháng tiếp theo;  + Triển vọng SXKD 6 tháng tiếp theo;

2 Phiếu điều tra

 Có 3 loai phiếu:  Có 3 loai phiếu:

 + Phiếu số 01/ĐTCN-T: Phiếu thu thập 

thông tin về SX của DN;

 + Phiếu số 01/ĐTCN-T: Phiếu thu thập 

thông tin về SX của DN; Phiếu điện tử

 + Phiếu số 02/ĐTCN-T: Phiếu thu thập 

thông tin về SX của cơ sở công nghiệp cá 

thể;

 + Phiếu số 02/ĐTCN-T: Phiếu thu thập 

thông tin về SX của cơ sở công nghiệp cá thể; Phiếu điện tử

 + Phiếu số 03/XHKD-CN-Q: Phiếu thu thập 

thông tin về xu hướng SX kinh doanh.

 + Phiếu số 03/XHKD-CN-Q: Phiếu thu thập 

thông tin về xu hướng SX kinh doanh.

VI
QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP CHỌN MẪU

1 Quy mô mẫu
 - Khu vực DN: Đối với các ngành công 

nghiệp cấp I, cấp II điều tra 100% 

 - Khu vực DN: Đối với các ngành công 

nghiệp cấp I, cấp II điều tra 100% 

 - Khu vực cá thể:  - Khu vực cá thể: 

 + Dưới 100 cơ sở, chọn 20%  + Dưới 100 cơ sở, chọn 20%

 + Từ 100 – dưới 150, chọn 17%  + Từ 100 – dưới 150, chọn 17%

 + Từ 150 – dưới 200, chọn 15%  + Từ 150 – dưới 200, chọn 15%

 + Từ 200 – dưới 300, chọn 12%  + Từ 200 – dưới 300, chọn 12%

 + Từ 300 – dưới 400, chọn 9%  + Từ 300 – dưới 400, chọn 9%

 + Từ 400 – dưới 600, chọn 6%  + Từ 400 – dưới 600, chọn 6%
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 + Từ 600 – dưới 900, chọn 4%  + Từ 600 – dưới 900, chọn 4%

 + Từ 900 – dưới 1200, chọn 3%  + Từ 900 – dưới 1200, chọn 3%

 + Từ 1200 – dưới 1500, chọn 2,5%  + Từ 1200 – dưới 1500, chọn 2,5%

 + Từ 1500 – dưới 2000, chọn 2%  + Từ 1500 – dưới 2000, chọn 2%

 + Từ 2000 – dưới 5000, chọn 1,5%  + Từ 2000 – dưới 5000, chọn 1,5%

 + Từ 5000 trở lên chọn 1%  + Từ 5000 trở lên chọn 1%

Cỡ mẫu được xác định chung cho huyện,

quận theo tỷ lệ trên, nhưng số lượng mẫu

của mỗi huyện, quận nhỏ nhất không dưới

20 cơ sở và lớn nhất không quá 45 cơ sở.

Cỡ mẫu được xác định chung cho huyện,

quận theo tỷ lệ trên, nhưng số lượng mẫu của

mỗi huyện, quận nhỏ nhất không dưới 20 cơ

sở và lớn nhất không quá 45 cơ sở.

2 Phương pháp chọn mẫu

 - Đối với khu vực doanh nghiệp:  - Đối với khu vực doanh nghiệp: 

Mẫu cấp 1: Chọn các ngành công nghiệp

cấp 4 đại diện cho các ngành công nghiệp

cấp 2 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương (viết tắt là tỉnh, thành phố ).

Mẫu cấp 1: Chọn các ngành công nghiệp cấp

4 đại diện cho các ngành công nghiệp cấp 2

của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(viết tắt là tỉnh, thành phố ).

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các ngành

công nghiệp cấp 4 hiện có ở năm 2015, kèm

theo giá trị tăng thêm của từng ngành theo

giá hiện hành (giá cơ bản) - nguồn thông tin

từ kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2016 .

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các ngành công

nghiệp cấp 4 hiện có ở năm 2015, kèm theo

giá trị tăng thêm của từng ngành theo giá hiện

hành (giá cơ bản) - nguồn thông tin từ kết

quả điều tra doanh nghiệp năm 2016 .

Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu:

- Sắp xếp các ngành công nghiệp cấp 4

trong mỗi ngành công nghiệp cấp 2 theo thứ

tự giảm dần từ cao nhất đến thấp nhất của

chỉ tiêu giá trị tăng thêm.

- Sắp xếp các ngành công nghiệp cấp 4 trong

mỗi ngành công nghiệp cấp 2 theo thứ tự

giảm dần từ cao nhất đến thấp nhất của chỉ

tiêu giá trị tăng thêm.

- Tính tỷ trọng giá trị tăng thêm của từng

ngành công nghiệp cấp 4 trong tổng giá trị

tăng thêm của ngành công nghiệp cấp 2.

- Tính tỷ trọng giá trị tăng thêm của từng

ngành công nghiệp cấp 4 trong tổng giá trị

tăng thêm của ngành công nghiệp cấp 2.
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- Chọn những ngành công nghiệp cấp 4 vào

mẫu điều tra theo nguyên tắc lấy những

ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cao nhất

đến ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cộng

dồn đạt ít nhất là 75% của ngành công

nghiệp cấp 2.

- Chọn những ngành công nghiệp cấp 4 vào

mẫu điều tra theo nguyên tắc lấy những

ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cao nhất

đến ngành có tỷ trọng giá trị tăng thêm cộng

dồn đạt ít nhất là 75% của ngành công nghiệp

cấp 2.

Mẫu cấp 2: Chọn sản phẩm đại diện cho

các ngành công nghiệp cấp 4 được chọn ở

mẫu cấp 1.

Mẫu cấp 2: Chọn sản phẩm đại diện cho các

ngành công nghiệp cấp 4 được chọn ở mẫu

cấp 1.

Dàn chọn mẫu: Là danh mục các sản phẩm

thuộc ngành công nghiệp cấp 4 kèm theo

giá trị sản phẩm được sản xuất trong năm

2015.

Dàn chọn mẫu: Là danh mục các sản phẩm

thuộc ngành công nghiệp cấp 4 kèm theo giá

trị sản phẩm được sản xuất trong năm 2015.

Căn cứ vào kết quả điều tra doanh nghiệp

năm 2016 về sản phẩm sản xuất của các cơ

sở (gồm cả cơ sở thuộc doanh nghiệp có

hoạt động chính là công nghiệp và cơ sở

thuộc doanh nghiệp có hoạt động chính là

các ngành kinh tế khác), tổng hợp danh mục

các sản phẩm, số lượng sản xuất và giá trị

của từng sản phẩm năm 2015 cho từng

ngành công nghiệp cấp 4.

Căn cứ vào kết quả điều tra doanh nghiệp

năm 2016 về sản phẩm sản xuất của các cơ sở

(gồm cả cơ sở thuộc doanh nghiệp có hoạt

động chính là công nghiệp và cơ sở thuộc

doanh nghiệp có hoạt động chính là các

ngành kinh tế khác), tổng hợp danh mục các

sản phẩm, số lượng sản xuất và giá trị của

từng sản phẩm năm 2015 cho từng ngành

công nghiệp cấp 4.

Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu:

- Sắp xếp các sản phẩm của từng ngành công

nghiệp cấp 4 theo thứ tự giảm dần từ cao

nhất đến thấp nhất của giá trị sản phẩm.

- Sắp xếp các sản phẩm của từng ngành công

nghiệp cấp 4 theo thứ tự giảm dần từ cao nhất

đến thấp nhất của giá trị sản phẩm.

- Tính tỷ trọng giá trị của từng sản phẩm

trong tổng giá trị sản xuất năm 2015 theo giá

hiện hành (giá cơ bản) của ngành công

nghiệp cấp 4.

- Tính tỷ trọng giá trị của từng sản phẩm

trong tổng giá trị sản xuất năm 2015 theo giá

hiện hành (giá cơ bản) của ngành công

nghiệp cấp 4.
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- Chọn các sản phẩm vào mẫu điều tra theo

nguyên tắc lấy những sản phẩm có tỷ trọng

giá trị sản xuất lớn nhất đến sản phẩm có tỷ

trọng cộng dồn đạt ít nhất là 75%.

- Chọn các sản phẩm vào mẫu điều tra theo

nguyên tắc lấy những sản phẩm có tỷ trọng

giá trị sản xuất lớn nhất đến sản phẩm có tỷ

trọng cộng dồn đạt ít nhất là 75%.

Mẫu cấp 3: Chọn cơ sở sản xuất ra các sản

phẩm trong danh mục điều tra.

Mẫu cấp 3: Chọn cơ sở sản xuất ra các sản

phẩm trong danh mục điều tra.

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các cơ sở sản

xuất ra sản phẩm đã được chọn vào mẫu

điều tra ở mẫu cấp 2, kèm theo sản lượng

sản xuất thực tế năm 2015.

Dàn chọn mẫu: Là danh sách các cơ sở sản

xuất ra sản phẩm đã được chọn vào mẫu điều

tra ở mẫu cấp 2, kèm theo sản lượng sản xuất

thực tế năm 2015.

Phương pháp chọn mẫu: Phương pháp chọn mẫu:

- Sắp xếp các cơ sở có sản xuất sản phẩm

của năm 2015 theo thứ tự giảm dần từ cơ sở

sản xuất có khối lượng sản phẩm sản xuất

cao nhất đến cơ sở sản xuất có khối lượng

sản phẩm sản xuất thấp nhất (khối lượng sản

phẩm sản xuất tính theo đơn vị hiện vật).

- Sắp xếp các cơ sở có sản xuất sản phẩm của

năm 2015 theo thứ tự giảm dần từ cơ sở sản

xuất có khối lượng sản phẩm sản xuất cao

nhất đến cơ sở sản xuất có khối lượng sản

phẩm sản xuất thấp nhất (khối lượng sản

phẩm sản xuất tính theo đơn vị hiện vật).

- Tính tỷ trọng khối lượng sản phẩm sản

xuất của từng cơ sở trong tổng khối lượng

sản phẩm sản xuất của các cơ sở.

- Tính tỷ trọng khối lượng sản phẩm sản xuất

của từng cơ sở trong tổng khối lượng sản

phẩm sản xuất của các cơ sở.

- Chọn các cơ sở vào mẫu điều tra theo

nguyên tắc lấy từ cơ sở có tỷ trọng khối

lượng sản phẩm cao nhất đến cơ sở có tỷ

trọng cộng dồn khối lượng sản phẩm đạt ít

nhất 75% tổng khối lượng của sản phẩm

được chọn mẫu.

- Chọn các cơ sở vào mẫu điều tra theo

nguyên tắc lấy từ cơ sở có tỷ trọng khối

lượng sản phẩm cao nhất đến cơ sở có tỷ

trọng cộng dồn khối lượng sản phẩm đạt ít

nhất 75% tổng khối lượng của sản phẩm

được chọn mẫu.

 - Đối với khu vực cơ sở công nghiệp cá thể  - Đối với khu vực cơ sở công nghiệp cá thể

Mẫu cấp 1: Chọn các ngành công nghiệp

cấp 2 đại diện cho các ngành CN cấp 1 của

huyện, quận.

Mẫu cấp 1: Chọn các ngành công nghiệp cấp

2 đại diện cho các ngành CN cấp 1 của

huyện, quận.
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- Sắp xếp các ngành công nghiệp cấp 2 trong

ngành công nghiệp cấp 1 của huyện, quận

theo thứ tự giảm dần của chỉ tiêu giá trị sản

xuất theo giá hiện hành của khu vực cá thể

năm 2015.

- Sắp xếp các ngành công nghiệp cấp 2 trong

ngành công nghiệp cấp 1 của huyện, quận

theo thứ tự giảm dần của chỉ tiêu giá trị sản

xuất theo giá hiện hành của khu vực cá thể

năm 2015.

- Tính tỷ trọng giá trị sản xuất của từng

ngành công nghiệp cấp 2 trong tổng giá trị

sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp

cấp 1.

- Tính tỷ trọng giá trị sản xuất của từng

ngành công nghiệp cấp 2 trong tổng giá trị

sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp

cấp 1.

- Chọn những ngành công nghiệp có tỷ trọng

cao nhất đến các ngành tiếp theo cho đến

ngành có tỷ trọng giá trị sản xuất cộng dồn

đạt ít nhất 75%. Những ngành công nghiệp

cấp 2 nói trên được chọn mẫu điều tra cho

các ngành công nghiệp cấp 1 của huyện,

quận.

- Chọn những ngành công nghiệp có tỷ trọng

cao nhất đến các ngành tiếp theo cho đến

ngành có tỷ trọng giá trị sản xuất cộng dồn

đạt ít nhất 75%. Những ngành công nghiệp

cấp 2 nói trên được chọn mẫu điều tra cho

các ngành công nghiệp cấp 1 của huyện, quận.

Mẫu cấp 2: Chọn xã, phường đại diện cho

sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 2

được chọn mẫu.

Mẫu cấp 2: Chọn xã, phường đại diện cho

sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 2

được chọn mẫu.

Trong mỗi ngành công nghiệp cấp 2 được

điều tra, chọn các xã, phường có giá trị sản

xuất chiếm tỷ trọng lớn trong ngành. Các xã,

phường được chọn phải đảm bảo chiếm ít

nhất 70% giá trị sản xuất của ngành đó trong

huyện, quận. Trong trường hợp không tính

được theo giá trị sản xuất thì dựa vào kinh

nghiệm phân tích và đánh giá chuyên gia để

lựa chọn các xã, phường có sản xuất tập

trung của ngành đó vào mẫu điều tra cấp 2

của huyện, quận.

Trong mỗi ngành công nghiệp cấp 2 được

điều tra, chọn các xã, phường có giá trị sản

xuất chiếm tỷ trọng lớn trong ngành. Các xã,

phường được chọn phải đảm bảo chiếm ít

nhất 70% giá trị sản xuất của ngành đó trong

huyện, quận. Trong trường hợp không tính

được theo giá trị sản xuất thì dựa vào kinh

nghiệm phân tích và đánh giá chuyên gia để

lựa chọn các xã, phường có sản xuất tập

trung của ngành đó vào mẫu điều tra cấp 2

của huyện, quận.

Mẫu cấp 3: Chọn cơ sở sản xuất đại diện

cho mỗi ngành công nghiệp cấp 2.

Mẫu cấp 3: Chọn cơ sở sản xuất đại diện

cho mỗi ngành công nghiệp cấp 2.
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Trong các xã, phường được chọn điều tra,

tiến hành lập danh sách các cơ sở theo

ngành công nghiệp cấp 2 đã được chọn ở

mẫu cấp 1.

Trong các xã, phường được chọn điều tra,

tiến hành lập danh sách các cơ sở theo ngành

công nghiệp cấp 2 đã được chọn ở mẫu cấp 1.

Tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất theo

ngành công nghiệp cấp 2 của các xã, phường

được chọn và sắp xếp các cơ sở theo thứ tự

giảm dần của doanh thu cho từng xã,

phường.

Tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất theo

ngành công nghiệp cấp 2 của các xã, phường

được chọn và sắp xếp các cơ sở theo thứ tự

giảm dần của doanh thu cho từng xã, phường.

Sau khi đã có danh sách các cơ sở theo từng

ngành công nghiệp cấp 2 của tất cả các xã,

phường được chọn mẫu, tiến hành chọn mẫu

theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều với

khoảng cách lấy mẫu là hệ số giữa tổng số

cơ sở trong danh sách chọn mẫu (Ni) chia

cho cỡ mẫu được chọn (ni).

Sau khi đã có danh sách các cơ sở theo từng

ngành công nghiệp cấp 2 của tất cả các xã,

phường được chọn mẫu, tiến hành chọn mẫu

theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều với

khoảng cách lấy mẫu là hệ số giữa tổng số cơ

sở trong danh sách chọn mẫu (Ni) chia cho

cỡ mẫu được chọn (ni).

VII NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP 


