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TÊN CUỘC ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA XD QUÝ

I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

ĐIỀU TRA

- Mục đích
Điều tra hàng quý để thu thập thông tin về tình hình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hoạt động 

xây dựng; hoạt động xây dựng của xã, phường, thị 

trấn và hộ dân cư trên phạm vi cả nước

- Công tác tổ chức thu thập thông tin,  xử lý số liệu, 

tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu cuộc điều tra 

phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của 

Phương án điều tra

- Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, chính 

xác, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều 

tra theo quy định của Luật Thống kê

- Quản lý và sử dụng kinh phí cuộc điều tra bảo đảm 

đúng chế độ hiện hành 

II

PHẠM VI, ĐỐI 

TƯỢNG, ĐƠN VỊ ĐIỀU 

TRA

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

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

- Yêu cầu

https://xaydung.gso.gov.vn/
https://xaydung.gso.gov.vn/
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1 Phạm vi điều tra
Được thực hiện ở tất cả các huyện, thị xã, 

thành phố

2 Đối tượng điều tra

Doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động xây

dựng; xã/phường/thị trấn và hộ dân cư có các công

trình xây dựng tự làm hay thuê cơ sở cá thể thi công

(được chọn mẫu).

3 Đơn vị điều tra
- Doanh nghiệp

- Xã, phường, thị trấn

- Hộ dân cư

III LOẠI ĐIỀU TRA

Điều tra chọn mẫu

- Danh sách mẫu doanh nghiệp do CTK chọn, gửi 

TCTK cập nhật điều tra hàng quý.

- Danh sách mẫu địa bàn điều tra quý do TCTK chọn 

hàng năm và gửi về CTK rà soát.

IV

 THỜI KỲ, THỜI GIAN 

VÀ PHƯƠNG PHÁP 

ĐIỀU TRA

1 Thời kỳ điều tra Điều tra hàng quý: Số liệu thu thập là số thực hiện 

quý trước quý báo cáo và dự tính quý báo cáo.
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2
Thời gian thu thập thông 

tin

+ Quý I: Từ ngày 20/02 đến ngày 02/3 hàng năm.

+ Quý II: Từ ngày 20/4 đến ngày 02/5 hàng năm. 

(Sớm hơn 01 tháng để tính GDRP trên địa bàn 6 

tháng)

+ Quý III: Từ ngày 20/8 đến ngày 02/9 hàng năm.

+ Quý IV: Từ ngày 20/10 đến ngày 02/11 hàng năm. 

(Sớm hơn 01 tháng để tính GDRP trên địa bàn cả 

năm)

3 Phương pháp điều tra

Thu thập số liệu trực tiếp

- Điều tra viên đến từng xã, phường, hộ dân cư có 

địa bàn được chọn điều tra quý thực hiện phỏng vấn 

trực tiếp người nắm thông tin về hoạt động xây dựng 

để ghi vào phiếu điều tra

Thu thập số liệu gián tiếp
Áp dụng đối với các doanh nghiệp xây dựng có thực 

hiện chế độ hạch toán kế toán, có đủ điều kiện để 

ghi thông tin chính xác vào phiếu điều tra.

V
NỘI DUNG, PHIẾU 

ĐIỀU TRA
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1 Nội dung điều tra

Cuộc điều tra thu thập thông tin sau: 

(1) Khu vực XP, Hộ thu thập như điều tra năm.

(2) Đối với DN thu thập thông tin về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh

- Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng;

- Giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư do chủ 

đầu tư cung cấp;

- Lợi nhuận hoạt động xây dựng;

- Giá trị sản xuất xây dựng thực hiện trong kỳ chia 

theo loại công trình, chia theo tỉnh, thành phố;

- Công trình xây dựng thực hiện trong kỳ;

- Nhận định của doanh nghiệp về tình hình sản xuất.

2 Phiếu điều tra

Có 4 loại phiếu điều tra, bao gồm:

- Phiếu số 01/XDDN-Q

- Phiếu số 02/XDXP-Q

- Phiếu số 03/DSH-Q

- Phiếu số 04/XDH-Q.

VI

QUY MÔ MẪU VÀ 

PHƯƠNG PHÁP CHỌN 

MẪU
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1 Quy mô mẫu

- Doanh nghiệp: Dàn chọn mẫu được lập dựa vào kết 

quả điều tra doanh nghiệp hàng năm, bao gồm các 

doanh nghiệp có hoạt động xây dựng.

- Địa bàn: + Cỡ mẫu điều tra quý là 25% địa bàn số 

địa bàn điều tra năm, chiếm 7,5% số địa bàn trong 

tổng số địa bàn mẫu của điều tra dân số giữa kỳ năm 

2014.

               + Tổng số địa bàn điều tra quý: 115 địa 

bàn; trong đó: 27 địa bàn Thành thị và 88 địa bàn 

Nông thôn

Theo CV ngày 30 tháng 12 

năm 2019 của Vụ XDĐT, từ 

năm 2020 sẽ triển khai rà soát 

địa bàn theo Tổng điều tra dân 

số và nhà ở năm 2019.

2 Phương pháp chọn mẫu
Việc chọn mẫu được Tổng cục Thống kê chọn như 

đối với điều tra xây dựng năm.

VII
NHỮNG HẠN CHẾ, 

BẤT CẬP 


