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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc thực hiện Phương án điều tra ngành Công nghiệp  

đối với Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò 

 

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-CTK, ngày 12/4/2022 của Cục trưởng, Cục 

Thống kê Nghệ An về việc Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra ngành công 

nghiệp đối với Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò, từ ngày 20/4 đến ngày 23/4/2022 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò.  

Xét báo cáo Kết quả thanh tra tại văn bản số 05/BC-ĐT.Tra ngày 09/5/2022 

của Trưởng đoàn Thanh tra, Cục Thống kê tỉnh Nghệ An Kết luận thanh tra như sau:  

1. Khái quát chung 

- Chi Cục Thống kê thị xã Cửa Lò là cơ quan thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ 

An, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thực hiện theo Quyết định 

số 1007/QĐ-TCTK ngày 20/5/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thực 

hiện các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng cục Thống 

kê giao; tham mưu giúp UBND thị xã Cửa Lò quản lý nhà nước về hoạt động thống 

kê trên địa bàn, tổ chức các hoạt động thống kê, cung cấp, phổ biến thông tin thống 

kê kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng chính 

quyền thị xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

- Thị xã Cửa Lò tuy có diện tích tự nhiên là 29,12 km2 với dân số sơ bộ năm 

2021 là 57.445 người; Thị xã Cửa Lò có vị trí địa lý, cơ sở vật chất thuận lợi cho 

phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn: cách thành phố Vinh, trung tâm kinh tế 

- xã hội của tỉnh Nghệ An 18 km, gần Khu Công nghiệp Nam Cấm, lại có cảng biển 

thuận lợi cho việc cung cấp, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. 

- Tại thời điểm thanh tra có số lượng công chức được bố trí 05 đồng chí, trong 

đó nữ 03 đồng chí, trình độ đại học 04/05 đồng chí; 01/05 đồng chí có trình độ trung 

cấp. Các công chức đã được phân công nhiệm vụ theo từng vị trí công việc phù hợp 

với năng lực và thực tiễn của Chi cục. 

Thực hiện Phương án điều tra ngành công nghiệp của các doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp 

tác xã, cơ sở công nghiệp cá thể ban hành kèm theo Quyết định số số 144/QĐ-

TCTK, ngày 25/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về điều tra ngành 

công nghiệp và Quyết định 964/QĐ-TCTK ngày 20/9/2021 của Tổng cục trưởng 

Tổng cục Thống kê về việc điều chỉnh Phương án điều tra Công nghiệp. Chi cục 
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Thống kê thị xã Cửa Lò đã tổ chức, triển khai, thực hiện phương án trên địa bàn toàn 

thị xã. Quá trình thực hiện đã bám sát phương án và các văn bản chỉ đạo của cấp trên 

tổ chức triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu về thông tin và thời gian theo quy 

định. Cụ thể như sau: 

+ Căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, tham mưu UBND thị xã Cửa Lò ban 

hành Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 ban hành Quyết định về việc 

giao nhiệm vụ kế hoạch công tác thống kê năm 2022, tại Quyết định giao cho Chi 

cục Thống kê thị xã Cửa Lò chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi tiến độ thực hiện 

công tác thống kê của các phường trên địa bàn thị xã, trong đó quan tâm chỉ đạo 

thực hiện tốt các cuộc điều tra; 

+ Đối với việc tổ chức thực hiện cuộc điều tra ngành công nghiệp, Chi cục đã 

xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc điều tra (tại văn bản số 01/KH-CCTK 

ngày 04/01/2022);  Tuyển chọn 08 ĐTV và 01 GSV là thống kê viên phụ trách, theo 

dõi, đôn đốc thực hiện; 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo, kế hoạch thực hiện Phương án điều tra công 

nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp và 

cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể của Tổng cục Thống kê, Đoàn thanh tra đã tiến 

hành thanh tra các nội dung theo kế hoạch đã được Cục trưởng phê duyệt, kết quả 

thanh tra như sau: 

2.1. Công tác chuẩn bị điều tra  

Thực hiện Phương án điều tra công nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp, 

các cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể sản xuất công 

nghiệp theo Quyết định 964/QĐ-TCTK, ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thống kê và thư công tác hướng dẫn nghiệp vụ của phòng Thu 

thập thông tin ngày 30/12/20121 của Cục Thống kê Nghệ An 

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch UBND 

thị xã Cửa Lò, về việc giao Kế hoạch công tác Thống kê cho các phường năm 2022. 

Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc 

điều tra công nghiệp tháng tại văn bản số 01/KH-CCTK ngày 04/01/2022; 

Ban hành công văn thông báo và hướng dẫn các đối tượng điều tra (DN và cơ 

sở sản xuất công nghiệp tháng được chọn mẫu điều tra) tại công văn số 02/CV-

CCTK ngày 05/01/2022. 

Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Lãnh đạo Chi cục Thống kê thị xã 

Cửa Lò đã bám sát phương án điều tra, các thư hướng dẫn nghiệp vụ, giao cho 01 

công chức theo dõi lĩnh vực thống kê công nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, phối 

hợp với các phường, ĐTV triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch và yêu cầu 

của Phương án đề ra, cụ thể như sau: 



3 
 

  - Công tác tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên 

+ Lựa chọn điều tra viên, giám sát viên các cấp theo tiêu chuẩn quy định. Bên 

cạnh những tiêu chuẩn chung, Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò đã chú trọng lựa 

chọn điều tra viên là những người nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế và hộ cá thể sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn 

thị xã. Có tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt tình đối với công việc; 

 + Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên, phân công công chức phụ 

trách theo địa bàn điều tra; 

 + Điều tra viên tham dự đầy đủ và nghiêm túc các lớp tập huấn, chú ý nghe 

giảng, nghiên cứu kỹ tài liệu, kỹ thuật điều tra; liên hệ với tình hình thực tế của địa 

phương để nắm vững phạm vi trách nhiệm của mình, cụ thể hoá các vấn đề nghiệp 

vụ và phương pháp điều tra, cách ghi phiếu. 

 Kết quả: Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò đã chọn được 8 điều tra viên tại các 

phường; 01 GSV là công chức phụ trách lĩnh vực thống kê công nghiệp tại Chi cục 

Thống kê thị xã Cửa Lò. 

 - Công tác rà soát danh sách, tập huấn nghiệp vụ 

+ Rà soát những doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở cá thể được chọn điều tra 

mẫu do phòng Thu thập thông tin thống kê gửi; 

Số doanh nghiệp rà soát: 01 DN; Số đơn vị cá thể được rà soát: 143 đơn vị; 

Sau khi nhận được danh sách đơn vị rà soát, Chi cục Thống kê thị xã đã tổ 

chức triển khai thực hiện rà soát theo hướng dẫn, chia danh sách rà soát theo phường 

và gửi mail xuống cho công chức thống kê tại 7 phường kết hợp khối trưởng tiến 

hành rà soát. Kết quả rà soát được công chức thống kê các phường tổng hợp và gửi 

cho công chức Chi cục tiến hành tổng hợp kết quả rà soát gửi về phòng Thu thập 

thông tin thống kê theo quy định. 

Kết quả rà soát: 100% đơn vị được rà soát không thay đổi thông tin, đảm bảo 

các tiêu chí để chọn mẫu điều tra theo quy định. 

+ Công tác tập huấn nghiệp vụ 

Số lượng ĐTV được triệu tập: 08 người;  

Số lượng GSV được triệu tập: 04 người 

Kết quả số ĐTV, GSV tham gia tập huấn 12 người; số ĐTV, GSV không 

tham gia tập huấn: 0; số ĐVT triệu tập bổ sung: 0; 

Công tác tập huấn được triệu tập tại Giấy mời số 02/GM-CCTK, ĐTV, GSV 

tham gia tập huấn gián tiếp (online) từ điểm cầu Trung ương. 

Trên cơ sở các nội dung tập huấn, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chi 

cục đã có văn bản hướng dẫn và triển khai, thực hiện phiếu đến từng ĐTV và các 

đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã (làm webform) và hướng dẫn nhập tin đối với điều 

tra viên thu thập số liệu cơ sở cá thể; Phân công đơn vị điều tra cho ĐTV theo định 

mức quy định. 
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2.2. Công tác triển khai điều tra: 

-Thực hiện các loại phiếu điều tra: 

Đối với phiếu số 01-ĐTCN-T: Phiếu thu thập thông tin về sản xuất của 

doanh nghiệp: số đơn vị điều tra: 01 đơn vị (Công ty cổ phần môi trường đô thị Cửa 

Lò). Điều tra viên đến trực tiếp doanh nghiệp, hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vào 

phiếu trên trang tác nghiệp tháng đầu tiên khi tiến hành điều tra trực tuyến, các tháng 

sau chỉ điện thoại nhắc kế toán doanh nghiệp nhập phiếu đúng thời gian của Cục đề 

ra, tuy vậy do điều kiện máy tính không có nên doanh nghiệp chưa tự thực hiện kê 

khai webform mà doanh nghiệp cung cấp thông tin cho điều tra viên nhập tin qua 

trang tác nghiệp trực tuyến. 

Phiếu số 02-ĐTCN-T: Phiếu thu thập thông tin về sản xuất của cơ sở công 

nghiệp cá thể: 28 cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện điều tra trong tháng 01 và 

tháng 02/2022 (thuộc 5 phường) gồm: Nghi Thuỷ (11 cơ sở); Nghi Hoà (02 cơ sở); 

Nghi Hải (7 cơ sở); Nghi Hương ( 5 cơ sở); Nghi Thu (03 cơ sở).  

Đến tháng 3/2022 số lượng mẫu tại thị xã còn 27 cơ sở cá thể (mất 01 mẫu 

tại địa bàn phường Nghi Hoà do ảnh hưởng Covid-19 hộ mẫu nghỉ không kinh 

doanh nữa). 

Đối với mẫu cá thể điều tra tháng đầu tiên, giám sát viên đi cùng điều tra viên 

và cán bộ khối đến trực tiếp các cơ sở để phỏng vấn điều tra, qua đó để nhận xét 

đánh giá, xem xét các thông tin chủ cơ sở cung cấp có sát với thực tế hay không, và 

góp ý cho các điều tra viên rút kinh nghiệm phương pháp phỏng vấn đối với các 

tháng tiếp theo. 

Từ tháng 02 và tháng 03/2022 chương trình điều tra bằng Capi được ổn định, 

ĐTV quen và thành thạo với chương trình điều tra hơn nên công tác thu thập thông 

tin được thực hiện thuận lợi, đạt đúng tiến độ điều tra.  

Phiếu số 03/XHKD-CN-Q: Phiếu thu thập thông tin về xu hướng sản xuất 

kinh doanh: không có mẫu. 

 - Công tác kiểm tra, giám sát; Làm sạch, xử lý kết quả điều tra. 

 Công tác kiểm tra, giám sát tại Chi cục được giao cho các GSV của Chi cục 

thực hiện. Quá trình kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của 

phòng Thu thập thông tin thống kê và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. 

Cụ thể như sau: 

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, Chi cục Thống kê thị xã đã xây 

dựng kế hoạch và tuỳ theo từng điều kiện cụ thể tổ chức thực hiện việc kiểm tra, 

giám sát thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian thu thập thông tin. 

Trong ngày đầu tiên triển khai điều tra, Chi cục Thống kê thị xã cử giám sát 

viên (là công chức của Chi cục), trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng điều tra viên từ 

01-02 hộ để kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp, góp ý rút kinh nghiệm 

cho điều tra viên.  
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Qua công tác kiểm tra, giám sát kịp thời những sai sót của ĐTV trong quá 

trình điều tra, nắm vững tiến độ điều tra để có hướng xử lý những vướng mắc phát 

sinh trong quá trình điều tra nhằm khắc phục tình trạng ĐTV không trực tiếp đến tận 

cơ sở điều tra, thiếu trách nhiệm số liệu thiếu chính xác.  

Sau khi cuộc điều tra được kết thúc, các GSV được giao nhiệm vụ tiến hành 

kiểm tra thông tin, làm sạch và xử lý kết quả điều tra. Kết quả điều tra được thể hiện 

trong biên bản nghiệm thu các cấp. 100% phiếu đảm bảo chất lượng thông tin và 

tổng hợp kết quả điều tra. 

 2.3 Công tác nghiệm thu, xử lý kết quả điều tra 

Công tác nghiệm thu được thực hiện theo 02 cấp, giữa Chi cục Thống kê thị 

xã Cửa Lò với ĐTV và giữa Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò với phòng Thu thập 

thông tin, Văn phòng Cục.  

Kết quả nghiệm thu tháng 01 và tháng 02/2022: 28/28 phiếu đạt chất lượng 

nghiệm thu 100%; tháng 03/2022: 27/27 phiếu đạt chất lượng nghiệm thu 100%; 

 Sau khi các phiếu được nghiệm thu, GSV Chi cục đã xử lý duyệt phiếu và 

báo hoàn thành với GSV phòng Thu thập thông tin xác nhận hoàn thành và nghiệm 

thu kết quả điều tra. 

Theo đánh giá, nhận xét của phòng Thu thập thông tin thống kê, cuộc điều tra 

ngàng công nghiệp tại Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò đã thực hiện đúng phương án 

và đạt kết quả theo yêu cầu của cuộc điều tra.  

 2.4. Công tác phúc tra đối với những doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở 

kinh doanh cá thể có tăng, giảm đột ngột về doanh thu (không có lý do đặc 

biệt), có dấu hiệu vi phạm nghiệp vụ Thống kê  

- Trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, các công chức thống kê 

phường đã bám sát địa bàn được phân công, giám sát quá trình thực hiện của từng 

điều tra viên và từng đơn vị phụ trách. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, 

kiểm tra thông tin điều tra, kiểm tra trực tiếp thông tin thu thập được qua giám sát và 

dự phỏng vấn tại hộ. 

Đoàn đã tiến hành phúc tra 05 hộ sản xuất kinh doanh cá thể (thực hiện điều 

tra Phiếu số 02-ĐTCN-T) ở kỳ điều tra tháng 03/2022, với 03 chỉ tiêu: ngành hoạt 

động chính; tổng doanh thu của hoạt động SX công nghiệp; sản phẩm chủ yếu. 

Kết quả như sau:  

* Cơ sở sản xuất nước mắm Võ Kim (xóm Hải Giang 1- Phường Nghi Hải)  

- Ngành hoạt động chính: sản xuất nước mắm - mã ngành: 10 => Chênh 

lệch: Không 

- Số liệu doanh thu chính thức tháng 02/2022 là: 356,4 triệu đồng, số liệu 

phúc tra 350 triệu đồng => Chênh lệch: 6,4 triệu đồng (tỷ lệ sai số 1,8%); Do tâm lý 

e ngại của người kinh doanh kê khai chưa sát, đúng với thực tế, (điều tra viên cần 

quan sát quy mô để đánh giá đúng thực tế hộ kinh doanh). 
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- Sản phẩm chủ yếu: Nước mắm, đơn vị tính 1000 lít: số liệu điều tra: 5,2;      

số liệu thanh tra: 5,148 => Chênh lệch: 0,05 (tỷ lệ sai số 1%); 

* Cơ sở sản xuất nước đá Hoàng Văn Phượng (Khối Thành Công - Phường 

Nghi Thuỷ):  

- Ngành hoạt động chính: sản xuất nước đá mã ngành 35 => Chênh lệch: 

Không 

- Số liệu doanh thu chính thức tháng 02/2022 là: 185 triệu đồng, số liệu phúc 

tra 180 triệu đồng => Chênh lệch: 5 triệu đồng (tỷ lệ sai số 2,7%); Do hộ kinh doanh 

không có sổ theo dõi nên chỉ ước lượng không nhớ chính xác doanh thu giữa 02 lần 

cung cấp thông tin. 

- Sản phẩm chủ yếu: đá đông lạnh, đơn vị tính  tấn; số liệu điều tra: 264,3       

số liệu thanh tra: 257 => Chênh lệch: 7,3 (tỷ lệ sai số 2,76%); 

* Cơ sở sản xuất nước mắm Trương Thị Mai (Khối Hải Giang 1- Nghi Hải) 

- Ngành hoạt động chính: sx nước mắm mã ngành: 10 => Chênh lệch: Không 

- Số liệu doanh thu chính thức tháng 02/2022 là: 33,8 triệu đồng, số liệu phúc 

tra 33,8 triệu đồng => Chênh lệch: Không; 

- Sản phẩm chủ yếu: Nước mắm, đơn vị tính 1000 lít: số liệu điều tra:  0,5;    

số liệu thanh tra: 0,5 => Chênh lệch: Không 

* Cơ sở sản xuất đồ gỗ xây dựng Hàn Văn Hiếu (Khối 2- Nghi Thu) 

- Ngành hoạt động chính: sản xuất đồ gỗ các loại – mã ngành: 16 => Chênh 

lệch: Không 

- Số liệu doanh thu chính thức tháng 02/2022 là: 84,4 triệu đồng, số liệu phúc 

tra 81 triệu đồng => Chênh lệch: 3,4 triệu đồng (tỷ lệ sai số 4,03%);  

- Sản phẩm chủ yếu:  

+ Cửa sổ các loại (ĐVT M2): số liệu điều tra:  48,8; Số liệu thanh tra: 46,3    

=> Chênh lệch 2,5 (tỷ lệ sai số 5,12%);  

+ Khuôn cửa  (ĐVT: M) số liệu điều tra:  22; Số liệu thanh tra: 22 => Chênh 

lệch: Không;  

* Cơ sở sản xuất cấu kiện kim loại Nguyễn Quốc Hương (Khối Trần Phú- 

Nghi Hương) 

- Ngành hoạt động chính: sản xuất cửa sắt, mã ngành 25 => Chênh lệch: Không 

- Số liệu doanh thu tháng 02/2022 là: 69,4 triệu đồng, số liệu phúc tra là 67 

triệu đồng => Chênh lệch: 2,4 triệu đồng (tỷ lệ sai số 3,46%) do hộ kinh doanh chỉ 

nhớ ước lượng không nhớ chính xác. 

- Sản phẩm chủ yếu:  

+ Cửa sắt, hàng rào, đơn vị tính: Tấn; số liệu điều tra:  0,2; số liệu thanh tra: 

0,2 => Chênh lệch: Không;  

+ Cửa ra vào, đơn vị tính: M2; số liệu điều tra: 16; số liệu thanh tra: 16 => 

Chênh lệch: Không; 
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+ Khung cửa, đơn vị tính: M2; số liệu điều tra: 42; số liệu thanh tra: 38,6 => 

Chênh lệch: 3,4 triệu đồng (tỷ lệ sai số 8,1%); 

+ Tấm lợp kim loại, đơn vị tính: Tấn; số liệu điều tra: 0,5; số liệu thanh tra: 

0,5 => Chênh lệch: Không; 

Kết luận, đối với các cơ sở kinh doanh cá thể, số liệu ước tính tháng trước so 

với số liệu chính thức thường bị chênh lệch (tỷ lệ sai số không cao) do đặc tính các cơ 

sở sản xuất nhỏ lẻ, không có sổ sách theo dõi, sản xuất theo kinh nghiệm là chủ yếu.  

Các chỉ tiêu ngành hoạt động chính, sản phẩm chủ yếu hầu như không 

chênh lệch. 

2.5. Việc quản lý, sử dụng kinh phí điều tra thực hiện theo Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn về về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê được quy định tại Thông tư số 

109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản 

lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng điều 

tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan; các văn bản hướng dẫn của Tổng 

cục Thống kê và của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. Đoàn thanh tra tiến hành thanh 

tra các nội dung có liên quan. 

Do kinh phí và định mức đến ngày 25/4/2022 chưa có nên Chi cục chưa thực 

hiện thanh toán chi trả công cho cuộc điều tra, vì vậy các thành viên trong Đoàn 

cùng thống nhất thanh tra, kiểm tra các nội dung có liên quan đến công tác chi trả 

của cuộc điều tra như: Kế hoạch triển khai cuộc điều tra, danh sách ĐTV, GSV, 

bảng phân công, giao nhiệm vụ cho GSV, ĐTV, công lệnh đi giám sát,... 

Qua kiểm tra cho thấy Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò đã căn cứ vào hướng 

dẫn định mức sử dụng kinh phí điều tra của Cục Thống kê để chi trả cho các cuộc 

điều tra; quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện thực hiện theo Thông tư 

số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng 

điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan.  

ĐTV được lựa chọn, tập huấn nghiệp vụ theo quy định;  

Hàng tháng thực hiện công tác nghiệm thu và lập biên bản nghiệm thu khối 

lượng công việc sản phẩm đầy đủ theo quy định; Tuy vậy đến ngày thanh tra Chi 

cục vẫn còn thiếu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc, sản phẩm giữa phòng 

nghiệp vụ Văn phòng Cục với Chi cục chưa có xác nhận giữa hai bên để xác nhận số 

lượng phiếu thực hiện điều tra; 

3. Kết luận  

- Công tác triển khai thực hiện Phương án điều tra ngành Công nghiệp đã 

được Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò thực hiện đúng phương án, kế hoạch và các 

công văn hướng dẫn của cấp trên; Các nội dung công việc đã tuân thủ quy trình điều 

tra, đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin ghi phiếu. 
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- Trong quá trình thực hiện, Chi cục Thống kê thị xã Cửa Lò đã có nhiều cố 

gắng, chủ động, sáng tạo. Các nội dung công việc phát sinh về nghiệp vụ đã được 

trao đổi nhanh qua thư công tác, trao đổi trực tiếp qua điện thoại với các phòng 

nghiệp vụ văn phòng Cục để thống nhất thực hiện. Kết quả điều tra phản ánh có chất 

lượng, các chỉ tiêu sát đúng với thực tế trên địa bàn huyện. 

- Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện phương án và kế hoạch 

điều tra vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: 

+ Phương án điều tra ngành Công nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp, 

cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp cá thể diễn ra 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn. Điều tra viên 

tiếp cận đối tượng điều tra còn hạn chế, có một số trường hợp phải phỏng vấn gián 

tiếp (qua điện thoại) do đối tượng điều tra phải cách ly do Covid-19, trong quá trình 

điều tra có điều tra viên bị lây dịch bệnh Covid-19; 

+ Chênh lệch số liệu có phát sinh trong điều tra nhưng không làm ảnh hưởng 

đến kết quả chung của cuộc điều tra trên địa bàn thị xã Cửa Lò. 

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí điều tra tại Chi cục vẫn còn thiếu biên bản 

nghiệm thu khối lượng công việc, sản phẩm giữa phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục 

với Chi cục chưa có xác nhận giữa hai bên để xác nhận số lượng phiếu thực hiện 

điều tra, Đoàn đã để xuất Chi cục kịp thời bổ sung theo quy định. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không có 

5. Kiến nghị biện pháp xử lý: Không có./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Vụ PC&TTTK, TCTK; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Chi cục trưởng CCT.kê TX Cửa Lò; 

- Lưu: Đoàn T.Tra. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Trường Sơn 
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