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Trang Web (hoặc phần mềm) Chương trình phần mềm giá SXDV Chương trình 

phần mềm giá 

SXDV

Do TW gửi về

Quyết định số/ngày/tháng/năm QĐ số 73/QĐ-TCTK ngày 02/3/2016 QĐ số 754/QĐ-

TCTK ngày 

24/6/2021

TÊN CUỘC ĐIỀU TRA Giá sản xuất dịch vụ Giá sản xuất dịch vụ

I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐIỀU 

TRA
 - Cung cấp số liệu để phân tích sự ảnh hưởng của giá dịch vụ vào sản xuất, tiêu 

dùng trong nước;  

 Phục vụ việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

2 Yêu cầu  - Nội dung điều tra phản ảnh đầy đủ mức độ biến động của giá dịch vụ theo thời 

gian quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

Như cũ

II PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ 

ĐIỀU TRA

1 Đối tượng điều tra Các sản phẩm dịch vụ của đơn vị sản xuất dịch vụ trực tiếp cung cấp ra thị 

trường. 

Như cũ

2 Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) 

cá thể có hoạt động sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm dịch vụ ra thị trường.

 + Dịch vụ lưu trú và ăn uống (I);  + Ngành H: Vận tải 

kho bãi 

Phương án mới thêm 

ngành H 

 + Thông tin và truyền thông (J):  + Thông tin và 

truyền thông (J):

 + Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (K);  + Hoạt động tài 

chính, ngân hàng và 

bảo hiểm (K);

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

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

1 Mục đích

Đơn vị điều tra

Như cũ

Phương án mới bỏ 

ngành P, Ngành Q; 

ngành R; ngành T
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 + Hoạt động kinh doanh bất động sản (L):  + Hoạt động kinh 

doanh bất động sản 

(L): 

 + Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (M):  + Hoạt động chuyên 

môn, khoa học và 

công nghệ (M): 

 + Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (N):  + Hoạt động hành 

chính và dịch vụ hỗ 

trợ (N): 

 + Giáo dục và đào tạo (P);  + Hoạt động dịch vụ 

khác (S): 

 + Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (Q);

 + Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (R): 

 + Hoạt động dịch vụ khác (S): 

 + Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình (T):  

III LOẠI ĐIỀU TRA Điều tra giá sản xuất dịch vụ là cuộc điều tra chọn mẫu tiến hành 1 huyện, 1 thị 

xã, 1 thành phố

Như cũ

IV  THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

1 Thời điểm điều tra Vào ngày 05 hàng tháng. Riêng lãi suất ngân hàng thu thập giá vào ngày có biến 

động để tính giá bình quân thời gian theo số ngày trong tháng.

Như cũ

2 Thời gian điều tra Điều tra viên thu thập số liệu trong 3 ngày, từ ngày 05 đến ngày 07 hàng tháng. Điều tra viên thu thập 

số liệu trong 8 ngày, 

từ ngày 05 đến ngày 

12 hàng tháng.

P.án mới tăng thêm 5 

ngày điều tra, Thời gian 

thực hiện điều tra bắt 

đầu vào quý 3 năm 2022

 + Đối với đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ SXKD cá thể số liệu thu thập 

thông tin vào ngày 05 hàng tháng.

Như cũ

 + Đối với ngành ngân hàng thu thập số liệu vào ngày có biến động giá. Như cũ

Phương pháp điều tra

Đơn vị điều tra

3 Thời kỳ thu thập thông tin

4
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Thu thập số liệu trực tiếp  Đối với cơ sở cá thể: Điều tra viên trực tiếp phỏng vấn đơn vị điều tra để ghi 

các thông tin vào phiếu điều tra. 

 Đối với cơ sở cá 

thể: Điều tra viên 

trực tiếp phỏng vấn 

đơn vị điều tra để ghi 

các thông tin vào 

phiếu điện tử được 

thiết kế trên thiết bị 

điện tử di động 

(phiếu CAPI)

Phương án mới điều tra 

trên phiếu điện tử 

(phiếu CAPI)

Thu thập số liệu gián tiếp  Đối với DN và đơn vị sự nghiệp: Cục Thống kê và điều tra viên trực tiếp 

hướng dẫn đơn vị điều tra cách ghi phiếu điều tra và hình thức gửi; đơn vị điều 

tra hoàn thành phiếu và gửi phiếu về Cục Thống kê theo thời gian quy định trên 

phiếu. 

 Đối với DN: Đơn vị 

thực hiện cung cấp 

thông tin trên Trang 

thông tin điện tử điều 

tra của Tổng cục 

Thống kê. ĐTV cung 

cấp tài khoản và mật 

khẩu tới đơn vị điều 

tra để đơn vị điều tra 

thự hiện cung cấp 

thông tin trên phiếu 

điều tra điện tử 

(phiếu webform). 

Hướng dẫn cung cấp 

thông tin trên phiếu 

điều tra và kiểm tra, 

nghiệm thu phiếu 

điều tra của các đơn 

vị được phân côngthự 

hiện.

Phương án mới điều tra 

trên phiếu điện tử 

(phiếu webform)

V NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU TRA

 - Đơn vị điều tra gồm: Tên đơn vị (của đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh cá thể); Địa chỉ, điện thoại, fax, email.

Như cũ

4

1 Nội dung điều tra
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 - Mặt hàng điều tra gồm: Tên loại sản phẩm dịch vụ; Quy cách, phẩm cấp; Đơn 

vị tính giá; Đơn giá điều tra.

 - Giá điều tra là giá cơ bản, là mức giá phản ánh số tiền thự tế thu được của đơn 

vị sản xuất khi cung cấp dịch vụ, giá cơ bản không bao gồm thuế VAT và các 

loại thuế sản phẩm khác, nhưng bao gồm các khaonr trợ caapssanr xuất (nếu có). 

Giá được thu thập theo từng loại sản phẩm dịch vụ có quy các, phẩm cấp nhất 

định.

Điều tra giá dịch vụ có 3 loại phiếu sau:

 - Phiếu số 1.1/ĐTG.DV-SN: Phiếu thu thập thông tin giá sản xuất dịch vụ của 

đơn vị sự nghiệp;

 - Phiếu điều tra được 

thiết kế trên một loại 

phiếu điều tra theo 

mẫu số 01/ĐTG-DV

 - Phiếu số 1.2/ĐTG.DV-DN: Phiếu thu thập thông tin giá sản xuất dịch vụ của 

doanh nghiệp;

 - Phiếu số 1.3/ĐTG.DV-CT: Phiếu thu thập thông tin giá sản xuất dịch vụ của 

cơ sở SXKD cá thể;

VI QUY MÔ MẪU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP CHỌN MẪU

1 Quy mô mẫu Tỉnh, thành phố chọn đơn vị điều tra đảm bảo các yêu cầu sau: Có kinh doanh 

các sản phẩm dịch vụ đại diện; Có địa điểm kinh doanh ổn đinh, tương đối lâu 

dài và đơn vị có quy mô lớn, đại diện cho nhóm ngành nghề kinh doanh,

Như cũ

Như cũ

2 Phiếu điều tra 

Phương án mới làm trên 

một loại phiếu

1 Nội dung điều tra
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Đối với đơn vị sự nghiệp: Căn cứ vào danh sách đơn vị sự nghiệp năm 2012 và 

cập nhật đến năm 2015, Cục Thống kê lập danh sách các đơn vị sự nghiệp có 

hoạt động dịch vụ. phân theo ngành SXKD chính). Mỗi sản phẩm dịch vụ chọn 

mẫu 2-3 đơn vị để thu thập giá. Mỗi đơn vị sự nghiệp có thể được điều tra giá 

của một hoặc nhiều loại dịch vụ.

Sản phẩm dịch vụ 

điều tra đại diện cho 

tỉnh tính chỉ số giá 

sản xuất dịch vụ năm 

gốc 2020 được xây 

dựng dựa trên cơ sở 

Danh mục sản phẩm 

dịch vụ thời kỳ 2015-

2020. Hệ thống 

ngành sản phẩm Việt 

nam năm 2018, kết 

quả điều tra ngành 

dịch vụ năm 2020 của 

từng huyện, thị, thành 

phố và cập nhật kết 

quả Tổng điều tra 

kinh tế năm 2020.

Đối với DN: Cục Thống kê lập danh sách doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ 

(phân theo ngành SXKD chính) năm 2014, cập nhật đến năm 2015. Một doanh 

nghiệp có thể được điều tra giá của một hoặc nhiều loại dịch vụ

Đối với cá thể: Cục Thống kê lập danh sách SXKD cá thể có hoạt động dịch vụ 

(phân theo ngành SXKD chính) năm 2014, cập nhật đến năm 2015.

VII NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP 

2 Phương pháp chọn mẫu


