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TÊN CUỘC ĐIỀU TRA Điều tra Giá tiêu dùng (Thời kỳ 2020 - 2025)

I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

ĐIỀU TRA

- Mục đích

Đảm bảo thông tin về chỉ số giá tiêu dùng phục vụ các cơ 

quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, nghiên cứu 

và hoạch định chính sách tiền lương, lãi suất ngân hàng, 

quản lý tài chính, tiền tệ và xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội

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

hợp, công bố và lưu giữ thông tin điều tra phải thực hiện 

nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra giá 

tiêu dùng;

 - Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng điểm 

điều tra, các thông tin quy định 'trong Phương án điều tra;

 - 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 của cuộc điều tra đúng chế 

độ hiện  sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

II
PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, 

ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA

1 Phạm vi điều tra

Toàn bộ khu vực điều tra, điểm điều tra thuộc 6 huyện, 

thành phố (TP Thanh Hóa; H. Ngọc Lặc; H. Cẩm Thủy; 

Huyện Thiệu Hóa; H. Nga Sơn; H. Nông cống)

- Yêu cầu

PHÒNG TTTT THỐNG KÊ

CÁC PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐANG THỰC HIỆN VÀ THAY ĐỔI TỪ NĂM 2022
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2 Đối tượng điều tra

Giá của các hàng hóa và dịch vụ trong danh mục hàng hóa, 

dịch vụ điều tra quy định tại Phụ lục 1. (Phụ lục 1: Danh 

mục hàng hóa và dịch vụ, với số lượng 754 mặt hàng và 

dịch vụ)

3 Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra là các sạp hàng, quầy hàng, điểm bán hàng 

(chuyên bán lẻ), doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, 

đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở khám chữa bệnh, ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng… có địa điểm kinh doanh ổn 

định, thuộc các loại hình kinh tế nằm trong

III LOẠI ĐIỀU TRA

Điều tra chọn mẫu
Là cuộc điều tra chọn mẫu các sản phẩm hàng hóa và dịch 

vụ tại 6 thành phố, huyện 

IV

 THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN 

VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU 

TRA

1 Thời điểm điều tra

 + Chu kỳ điều tra quy định cho các mặt hàng lương thực, 

thực phẩm tươi sống, vật liệu xây dựng gồm 3 kỳ:

 - Kỳ 1: điều tra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng báo cáo;

 - Kỳ 2: điều tra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng báo cáo;

 - Kỳ 3: điều tra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng báo cáo;

 + Mỗi khu vực điều tra vào một ngày riêng biệt. 

 + Những mặt hàng chỉ điều tra 1 kỳ trong tháng được tiến 

hành thu thập giá vào kỳ 2 (từ ngày 8 đến ngày 12 tháng báo 

cáo).

 + Riêng các mặt hàng Điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, xăng, 

dầu diezen, dầu hỏa, ga đun, vàng, Dola sẽ do Cơ quan cục 

thu thập.

2 Thời gian điều tra
Thu thập giá hàng hóa và dịch vụ trong 01 ngày (được quy 

định riêng biệt cho mỗi khu vực)

3 Phương pháp điều tra
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Điều tra trực tiếp

 + Điều tra bằng Capi (thiết bị điện tử thông minh như máy 

tính bảng và điện thoại di động) 

 + Điều tra viên phải trực tiếp đến các điểm điều tra để thu 

thập giá. 

 + Mỗi điều tra viên được cấp một tài khoản riêng truy cập 

vào phần mềm điều tra trên thiết bị điện tử thông minh để tải 

danh mục mặt hàng, mạng lưới điểm điều tra

 + Lưu ý: 

 - Điều tra viên khi thu thập giá: đúng kỳ, đúng điểm điều 

tra, đúng mặt hàng quy định;

 - Thường xuyên quan sát những thay đổi về khối lượng 

đóng gói (ví dụ như mỳ ăn liền, sữa, mỳ chính, bột canh...), 

đặc biệt đối với những loại hàng hóa có nhiều thông số cụ 

thể về quy cách, phẩm cấp, nhãn mác (ví dụ hàng điện tử, 

phương tiện đi lại, may mặc, giầy dép...).

V
NỘI DUNG, PHIẾU ĐIỀU 

TRA

1 Nội dung điều tra

  Thông tin chung của điểm điều tra: Tên điểm điều tra; địa 

chỉ, điện thoại

  Thông tin về giá của cuộc điều tra gồm:

 +  Tên hàng hóa và dịch vụ, quy cách, phẩm cấp, nhãn mác, 

đơn vị tính

 + Giá cụ thể từng hàng hóa và dịch vụ.

  + Biến động giá so với tháng trước, ghi chú của điều tra 

viên (nếu có).

2 Phiếu điều tra

Phiếu điều tra là phiếu điện tử được lưu trên máy chủ

Thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên hoàn thành 

và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay tại địa bàn 

điều tra

Dữ liệu điều tra được kiểm tra và duyệt bởi các giám sát 

viên các cấp ( Chi cục Thống kê, Cục Thống kê và Tổng cục 

Thống kê.
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VII
NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT 

CẬP 


