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TÊN CUỘC ĐIỀU TRA Điều tra giá vận tải, kho bãi thời kỳ 2015-2020

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU TRA

1 Mục đích Điều tra giá vận tải kho bãi để thu thập thông tin về giá 

vận tải kho bãi phục vụ tính chỉ số giá vận tải kho bãi.

- Cung cấp thông tin về giá và chỉ số giá vận tải kho 

bãi cho các bộ, ngành, các nhà quản lý làm căn cứ để 

quản lý, điều hành, xây dựng kế hoạch vận chuyển 

hàng hóa, đi lại giữa các vùng miền. 

- Cung cấp thông tin để Tổng cục Thống kê, Cục 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây viết gọn là Cục Thống kê) loại trừ yếu tố biến 

động về giá trong việc tính toán một số chỉ tiêu tổng 

hợp theo giá so sánh và phục vụ phân tích kinh tế. 

Cung cấp thông tin cho việc tính chỉ số giá sản xuất 

dịch vụ.

- Đáp ứng yêu cầu thông tin về giá và chỉ số giá vận tải 

kho bãi của doanh nghiệp, người dân và đối tượng 

dùng tin khác.    

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

2 Yêu cầu
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1 Phạm vi điều tra Danh mục sản phẩm dịch vụ và Danh sách, thành phố, 

huyện, thị xã điều tra giá vận tải kho bãi được quy 

định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2.

2 Đối tượng điều tra Các sản phẩm dịch vụ bưu chính, chuyển phát, vận tải 

hành khách, hàng hóa, dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận 

tải theo các đường: vận tải đường bộ, đường thủy, 

đường sắt và đường hàng không.

DN (gồm DN nhà nước, DN ngoài nhà nước, DN có 

vốn đầu tư nước ngoài), hợp tác xã (HTX), cơ sở 

SXKD cá thể kinh doanh vận tải kho bãi, hỗ trợ vận 

tải, bưu chính và chuyển phát.

- Vận tải đường sắt: các Ban quản lý ga tầu hỏa của 

Liên hiệp Đường sắt đóng tại các tỉnh.

- Vận tải đường hàng không: các Ban quản lý cảng 

hàng không, các đại lý bán vé máy bay, các công ty 

thành viên của Tổng công ty hàng không.

- Vận tải đường bộ: các Ban quản lý bến xe, các doanh 

nghiệp, HTX, cơ sở SXKD cá thể kinh doanh vận tải 

đường bộ, kinh doanh kho bãi và hỗ trợ vận tải đường 

bộ.

- Vận tải đường thủy bao gồm: các Ban quản lý bến 

phà, bến sông, cảng sông; các doanh nghiệp, HTX, cơ 

sở SXKD cá thể kinh doanh vận tải đường sông, kinh 

doanh kho bãi và hỗ trợ vận tải đường sông; các Ban 

quản lý cảng biển, các doanh nghiệp kinh doanh vận 

tải đường biển, kinh doanh kho bãi và hỗ trợ vận tải 

đường biển.

Điều tra giá vận tải kho bãi là cuộc điều tra chọn mẫu 

đảm bảo đại diện các sản phẩm dịch vụ về vận tải kho 

bãi. Các bước thực hiện chọn mẫu điều tra như sau:

 - Chọn thành phố, huyện, thị xã đại diện cho điều tra 

giá vận tải kho bãi

3 Đơn vị điều tra

III LOẠI ĐIỀU TRA
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Cục Thống kê xác định số huyện, thị xã, thành phố đại 

diện cho tỉnh tham gia điều tra. Tại mỗi địa phương, 

căn cứ vào doanh thu ngành vận tải kho bãi từ kết quả 

điều tra doanh nghiệp năm 2013 và điều tra cơ sở 

SXKD cá thể năm 2013, sắp xếp các huyện, thị xã, 

thành phố trong địa phương theo độ dốc doanh thu 

ngành vận tải kho bãi từ cao đến thấp. Kết quả có 10 

huyện, thị xã, thành phố  được chọn vào danh sách đại 

diện cho điều tra giá vận tải kho bãi của tỉnh.

 - Chọn đơn vị điều tra

Đối với doanh nghiệp: Mỗi sản phẩm dịch vụ chọn 2 

hoặc 3 doanh nghiệp doanh thu lớn nhất.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể: Mỗi sản 

phẩm dịch vụ, chọn 3 đến 5 cơ sở SXKD cá thể có 

doanh thu lớn nhất dựa trên dàn mẫu điều tra hoạt 

động vận tải kho bãi.

 Đối với các doanh nghiệp kinh doanh ngành bưu 

chính và chuyển phát: Mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ 

chọn 3 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất dựa tên kết 

quả điều tra doanh nghiệp năm 2013.

IV  THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1 Thời điểm điều tra Ngày 05 hàng tháng

2 Thời gian điều tra Điều tra viên thu thập số liệu trong 03 ngày, từ ngày 

05 đến ngày 07 hàng tháng.

3 Thời kỳ thu thập thông tin

Phương pháp điều tra

III LOẠI ĐIỀU TRA
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Thu thập số liệu trực tiếp Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn người cung cấp dịch 

vụ để thu thập số liệu theo mẫu phiếu điều tra. Điều tra 

viên có thể thu thập giá theo các bảng niêm yết giá sau 

đó ghi vào phiếu điều tra. Đối với giá các loại dịch vụ 

đã bao gồm thuế VAT mà điều tra viên chưa thể loại 

trừ thuế ngay thì điều tra viên phải ghi vào cột ghi chú 

là giá đã bao gồm thuế VAT. Khi nhập tin, chương 

trình sẽ tự quy đổi về giá không bao gồm thuế VAT.

Một là , Cục Thống kê tổ chức hội nghị mời đại diện 

DN, HTX đến để phát phiếu điều tra, hướng dẫn 

phương pháp, nội dung ghi phiếu và gửi báo cáo về 

Cục Thống kê qua đường công văn, fax (bản cứng) 

hoặc email (bản mềm).

 Hai là, điều tra viên đến từng đơn vị điều tra để hướng 

dẫn cách ghi phiếu và quy định cụ thể về nơi gửi, hình 

thức và thời gian gửi. Sau đó, doanh nghiệp, HTX tự 

ghi giá vào phiếu và báo cáo về Cục Thống kê qua 

đường công văn, fax (bản cứng) hoặc email (bản mềm).

V NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

Thông tin chung của cuộc điều tra gồm: tên DN, HTX, 

cơ sở SXKD cá thể, địa chỉ, điện thoại, fax, email nếu 

có.

Thông tin về giá của cuộc điều tra gồm: Tên sản phẩm 

dịch vụ vận tải kho bãi; Quy cách, phẩm cấp từng loại 

sản phẩm dịch vụ; Đơn vị tính giá; Đơn giá điều tra.

Có 2 loại mẫu phiếu điều tra, bao gồm

- Phiếu số 1.1/ĐTG-VTHK,VTKB, BC: Phiếu thu thập 

thông tin giá vận tải hành khách, vận tải kho bãi và 

bưu chính chuyển phát;

- Phiếu số 1.2/ĐTG-VTHH: Phiếu thu thập thông tin 

giá vận tải hàng hóa.

2 Phiếu điều tra

4

Thu thập số liệu gián tiếp

1 Nội dung điều tra
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VI QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP CHỌN MẪU

VII NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP 


