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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc thực hiện Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa           

gia đình thời điểm 01/4/2022 đối với Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu  

thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ An 

 

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-CTK, ngày 18/5/2022 của Cục trưởng, Cục 

Thống kê tỉnh Nghệ An về việc Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra biến 

động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 (Viết tắt là BĐDS2022) 

đối với Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu thuộc Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. 

Từ ngày 25/5 đến ngày 28/5/2022 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 

Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu.  

Xét báo cáo Kết quả thanh tra tại văn bản số 05/BC-ĐT.Tra ngày 08/6/2022 

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

1. Khái quát chung 

 Huyện Quỳnh Lưu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An. Ranh giới hành chính 

huyện Quỳnh Lưu bao gồm 01 thị trấn và 32 xã, có diện tích tự nhiên là 43.978,38 ha; 

dân số trung bình năm 2021 là 282.872 người;  

 Huyện Quỳnh Lưu có vị trí địa lý phía Bắc giáp huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa và thị xã Hoàng Mai; phía Nam giáp huyện Diễn Châu và huyện Yên 

Thành; phía Tây giáp các huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa; phía Đông 

giáp biển Đông.  

 Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu có 06 biên chế, trong đó có 01 Chi cục 

trưởng, 01 Phó Chi cục trưởng và 04 công chức, trong đó có 06/06 TKV; 

 Trụ sở được xây dựng trong khuôn viên cơ quan UBND huyện Quỳnh Lưu, 

các trang thiết bị được đảm bảm cho mọi hoạt động thống kê trên địa bàn. 

 Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra biến động dân 

số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022; Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-CTK 

ngày 14/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc điều tra biến 

động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An và căn cứ các văn bản hướng dẫn của Cục Thu thập dữ liệu và phòng Thu thập 

thông tin. Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Công văn số 

34/CCTK-BĐ DS ngày 10/3/2022 về việc hướng dẫn rà soát địa bàn, cập nhật bảng 
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kê Điều tra BĐDS–KHHGĐ thời điểm 01/4/2022; ban hành Kế hoạch điều tra số 

41/CCTK-BĐ DS ngày 17/3/2022 về điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia 

đình 01/4/2022 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu; Tuyển chọn 11 điều tra viên thực 

hiện điều tra tại 11 địa bàn; tuyển chọn 03 giám sát viên cấp huyện và phân công 

giám sát quá trình tập huấn, điều tra. 

Cuộc điều tra BĐDS2022 được tiến hành thu thập thông tin tại đơn vị điều 

tra (kể cả thời gian di chuyển) là 20 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 01/4/2022 đến hết 

ngày 20/4/2022 kết thúc điều tra tại hộ. 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

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

động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 của Tổng cục Thống kê 

và Kế hoạch số 27/KH-CTK ngày 14/3/2022 của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh các nội dung theo kế 

hoạch đã được Cục trưởng phê duyệt tại Kế hoạch thanh tra số 68/CTK-T.tra ngày 

19/5/2022, kết quả thanh tra như sau: 

2.1. Công tác chuẩn bị điều tra  

a) Đối với các phòng thuộc Cục (đơn vị thường trực) 

- Rà soát địa bàn, cập nhật và công tác gửi bảng kê: 

Thực hiện công văn số 27/TTDL-TTQL ngày 08/3/2022 của TCTK về việc 

hướng dẫn rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê hộ Điều tra biến động dân số và kế 

hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022. Cục Thống kê tỉnh Nghệ An ban hành 

công văn số 57/CTK-TTTT ngày 10/3/2022 về việc hướng dẫn rà soát địa cập nhật 

bảng kê Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022.  

Điều tra viên hoàn thành rà soát và nộp về Cục trước ngày 20/3/2022. Từ 

ngày 20/3 đến ngày 22/03/2022, phòng Thu thập Thông tin thống kê tiến hành 

kiểm tra, làm sạch và import bảng kê lên trang web điều hành. 

- Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên: 

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 57/CTK-TTTT ngày 10/3/2022 hướng 

dẫn tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, qua đó các Chi cục Thống tiến hành 

tuyển chọn và lập danh sách điều tra viên, giám sát viên có đầy đủ tiêu chuẩn tham 

gia cuộc điều tra nộp về Cục Thống kê trước ngày 18/3/2022. 

- Tập huấn nghiệp vụ điều tra: 

Tổng cục Thống kê mở 01 lớp tập huấn nghiệp vụ trực tuyến trong thời gian 

01 ngày (21/3/2022). Thành phần tham gia tập huấn gồm: Lãnh đạo Cục, Lãnh 

đạo, thống kê viên chính, thống kê viên phòng Thu thập Thông tin thống kê, phòng 

Thống kê Xã hội, Thanh tra thống kê, Lãnh đạo Chi cục và các điều tra viên, giám 

sát viên cấp huyện. 
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Nội dung tập huấn theo yêu cầu của Phương án có vận dụng thực tiễn trên cơ 

sở kinh nghiệm của những lần điều tra trước. Đặc biệt lưu ý những phần nghiệp vụ 

mới, phức tạp, các lỗi mắc thường sai sót trong các lần điều tra trước. Hướng dẫn 

nhập thông tin và thực hành trên thiết bị di động (CAPI). 

- Chuẩn bị tài liệu tập huấn: 

Tài liệu của cuộc điều tra gồm: Sổ tay BĐDS-2022; hướng dẫn phần mềm 

Capi; hướng dẫn quản lý và giám sát trên trang Web. Phòng Thu thập Thông tin 

Thống kê đã gửi tài liệu về các Chi cục Thống kê cấp huyện và giám sát viên cấp 

tỉnh đảm bảo đủ, đúng thời gian quy định. 

- Chương trình phần mềm  

Chương trình phần mềm sử dụng trong điều tra bao gồm: chương trình điều 

tra trên máy tính bảng và điện thoại thông minh; chương trình chọn mẫu hộ, 

chương trình quản lý giám sát, kiểm tra và duyệt phiếu điều tra điện tử, chương 

trình tổng hợp nhanh kết quả điều tra được thực hiện trên Trang Web điều hành tác 

nghiệp cho các cấp GSV. 

b) Đối với Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu  

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TCTK ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Phương án điều tra biến động dân 

số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022.  

Căn cứ Kế hoạch điều tra số 27/KH-CTK ngày 14/3/2022 của Cục Thống kê 

tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch điều tra biến động dân số và kế hoạch 

hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 tại tỉnh Nghệ An. 

Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu đã ban hành giấy mời tập huấn, Kế 

hoạch điều tra, công văn hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị 

cho cuộc điều tra. Cụ thể như sau: 

- Ban hành Công văn số 34/CCTK-BĐ DS ngày 10/3/2022 về việc hướng dẫn 

rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê Điều tra BĐDS-KHHGĐ thời điểm 01/4/2022. 

- Ban hành Kế hoạch số số 41/CCTK-BĐ DS ngày 17/3/2022 về Kế hoạch 

điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/4/2022. 

- Triển khai rà soát địa bàn điều tra 11/11 địa bàn (không có thay đổi địa bàn 

mẫu được chọn). 

- Tổ chức rà soát và lập bảng kê 11 địa bàn với 1.622 hộ. 

- Trưng tập 11 điều tra viên có trình độ, đảm bảo sức khỏe, có trách nhiệm 

trong công tác điều tra; Tham gia đầy đủ lớp tập huấn do Trung ương tổ chức bằng 

phương pháp trực tuyến.  
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- Chi cục ban hành Giấy mời số 42/GM-CCTK ngày 21/3/2022 tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho 11 điều tra viên, thời gian 01 ngày, đảm bảo các điều tra viên 

nắm vững kiến thức phục vụ công tác điều tra tại địa bàn được phân công. 

- Cung cấp đầy đủ tài liệu điều tra cho điều tra viên như sổ tay nghiệp vụ, các 

văn bản liên quan đến công tác điều tra. 

- Cung cấp cho điều tra viên danh sách các ĐBĐT và các hộ mẫu được phân 

công thu thập thông tin để thực hiện phiếu điện tử CAPI. 

- Phân công các giám sát viên cấp huyện tham gia giám sát quá trình thực 

hiện công tác điều tra của điều tra viên (gồm tại địa bàn điều tra và trên phần mềm 

quản lý), để nhắc nhở và bổ sung nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên trong thời 

gian điều tra. 

Cập nhật Bảng kê hộ trước thời điểm điều tra 

Trước thời điểm điều tra, các điều tra viên được nhận danh sách địa bàn và 

cập nhật Bảng kê hộ trước thời điểm điều tra nhằm bổ sung những thay đổi về số 

hộ và số NKTTTT tại hộ trong ĐBĐT, điều chỉnh phân công cho ĐTV thực hiện 

thu thập thông tin và tránh điều tra sót các hộ và NKTTTT tại hộ. 

2.2. Công tác triển khai thu thập thông tin điều tra: 

- Điều tra thu thập thông tin tại hộ:  

ĐTV thực hiện điều tra thu thập thông tin tại các hộ mẫu được giao theo địa 

bàn điều tra (viết tắt ĐBĐT). Trong quá trình điều tra, ĐTV cập nhật những thay 

đổi của hộ trong ĐBĐT đảm bảo việc xác định hộ, xác định NKTTTT theo đúng 

thời điểm điều tra là ngày 01/4/2020 và theo đúng các quy định của Điều tra 

BĐDS2022. 

+ Tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra BĐDS 2022 

trong nhân dân và khi tiếp xúc với hộ; 

+ Hợp tác với các ĐTV khác, thực hiện sự chỉ đạo của giám sát viên cấp 

huyện. Trong thời gian thực thi nhiệm vụ của mình, ĐTV đã chấp hành nghiêm 

chỉnh sự điều hành và ý kiến đóng góp của giám sát viên cấp huyện; có tinh thần 

tương trợ, giúp đỡ các ĐTV khác về nghiệp vụ cũng như công việc chung; 

+ Thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp, 

ĐTV đã đến hộ và gặp chủ hộ hoặc người am hiểu thông tin về các thành viên hộ 

để phỏng vấn. Nếu chủ hộ hoặc người đại diện của hộ không nhớ chính xác về 

thông tin nào đó của một thành viên trong hộ, ĐTV đã gặp để hỏi trực tiếp thành 

viên đó. Trường hợp khi ĐTV đến hộ, không có một thành viên nào là người lớn ở 

nhà, ĐTV hẹn quay lại hộ vào thời gian khác. Đối với các thông tin về lịch sử sinh, 

kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và 

phụ nữ từ 15-49 tuổi, ĐTV gặp trực tiếp ĐTĐT để phỏng vấn và thu thập thông tin; 
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+ Phỏng vấn đầy đủ các hộ thuộc ĐBĐT đã được giao phụ trách: Việc phỏng 

vấn ghi thông tin vào phiếu đã tuân thủ đúng những quy định về nghiệp vụ và quy 

trình phỏng vấn, bảo đảm không điều tra trùng hoặc bỏ sót ĐTĐT, cũng như không 

ghi thừa hay bỏ sót các câu hỏi trên phiếu điều tra; 

+ Điều tra theo đúng tiến độ quy định: Công tác điều tra tại địa bàn được thực 

hiện trong 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2022 và kết thúc vào ngày 19/4/2022. 

Trong suốt quá trình điều tra, ĐTV đảm bảo thực hiện đúng quy trình phỏng vấn 

để thu thập thông tin một cách đầy đủ và chính xác, đồng thời kiểm soát tốc độ 

phỏng vấn nhằm đảm bảo tiến độ điều tra theo đúng quy định; 

+ Khi hoàn thành phỏng vấn hộ: Thực hiện kiểm tra lại các phiếu đã phỏng 

vấn, kiểm tra câu trả lời của từng câu hỏi, đảm bảo thực hiện đúng bước chuyển và 

không bỏ sót cũng như không ghi thừa câu hỏi, phát hiện các sai sót để sửa chữa 

kịp thời. Có những hộ ĐTV phải quay lại hộ để xác minh và sửa chữa. Việc sửa 

chữa những sai sót đã thực hiện theo đúng quy định; 

 + Cuối mỗi ngày điều tra, trước khi đồng bộ phiếu lên trang tác nghiệp, 

ĐTV đã kiểm tra lại tất cả các phiếu đã điều tra được trong ngày, kiểm tra lại các 

thông tin ghi trong phiếu bảo đảm đầy đủ, chính xác và logic phiếu; lập kế hoạch 

trở lại hộ để xác minh thêm thông tin và hoàn thiện các phiếu chưa hoàn thành 

hoặc còn lỗi; 

+ Giám sát viên và điều tra viên luôn tuân thủ quy trình xử lý thông tin của 

phiếu điều tra. Phần mềm cập nhật kịp thời trong suốt quá trình điều tra theo hướng 

dẫn của Trung ương và giữ bí mật thông tin của hộ theo quy định; 

- Khi kết thúc điều tra 

+ Rà soát Bảng kê hộ nhằm phát hiện những hộ đã được chọn mẫu hoặc 

nhân khẩu thuộc ĐTĐT nhưng chưa được điều tra ghi phiếu.  

+ Kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu đã được đồng bộ (gửi) về máy chủ; lưu 

giữ phiếu hỏi và chương trình trên thiết bị di động đến ngày 15/5/2022. 

- Kết quả Công tác triển khai điều tra như sau: 

+ 11/11 địa bàn được thực hiện điều tra thu thập thông tin hoàn thành đúng kế 

hoạch, không xảy ra tình trạng chậm, bỏ sót. 

+ Số lượng hộ mẫu được giao 440 hộ,  với 1.617 nhận khẩu, so với công tác 

rà soát không chênh lệch nhiều về nhân khẩu, 440 hộ mẫu được điều tra đầy đủ, 

không xảy ra tình trạng mất mẫu. 

+ Số phụ nữ từ 15-49 tuổi chết không phát sinh so với rà soát. 

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

Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, Chi cục Thống kê huyện Quỳnh 

Lưu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công các địa bàn điều tra cho 
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giám sát viên. Tuỳ theo từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn điều tra, GSV đã tổ 

chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian thu thập thông tin. Cụ 

thể như sau: 

- Chi cục Thống kê huyện tham gia giám sát công tác điều tra ở địa bàn theo 

kế hoạch đã được xây dựng. 

GSV có nhiệm vụ giám sát các bước tiến hành điều tra thực địa, kiểm tra, 

nghiệm thu và chuyển số liệu, xử lý số liệu, viết báo cáo đánh giá kết quả giám sát. 

- Phân công kiểm tra, giám sát;  

+ Ông Đặng Anh Xuân: Phụ trách địa bàn xã Tân Thắng 

+ Bà Lưu Thị Thanh Huyền: Phụ trách địa bàn xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Diễn.  

+ Bà Ngô Thị Phương Loan: Phụ trách địa bàn xã Quỳnh Giang, An Hòa. 

+ Bà Dương Thị Bích Hòa: Phụ trách địa bàn xã Quỳnh Hồng 

+ Bà Lê Thị Khuyên: Phụ trách địa bàn xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Văn. 

+ Bà Phan Thị Giang: Phụ trách địa bàn xã Quỳnh Châu, Quỳnh Thọ. 

- Số địa bàn/số hộ được kiểm tra, giám sát: 11 địa bàn, 33 hộ được kiểm tra 

giám sát. 

- Công tác giám sát được Chi cục triển khai sớm, ngay từ những ngày đầu 

điều tra viên triển khai công tác điều tra, các giám sát viên cấp huyện được tăng 

cường xuống các địa bàn để tham gia trực tiếp quá trình phỏng vấn của điều tra. 

- Các điều tra viên đều trực tiếp các địa bàn được phân công để phỏng vấn hộ. 

- Các sai sót của điều tra viên trong quá trình phỏng vấn được các giám sát 

viên cấp huyện góp ý trực tiếp, tránh được những sai sót không đáng có trong quá 

trình điều tra tại hộ. 

- Các giám sát viên cấp huyện thường xuyên kiểm tra loogic trên trang tác 

nghiệp để nhắc nhở điều tra viên hàng ngày. Khi có báo lỗi đã yêu cầu điều tra 

viên xác minh để đảm bảo chất lượng cuộc điều tra. 

- Kiểm tra tiến độ để nhắc nhở điều tra viên không làm nhanh quá, trong 

những ngày đầu làm 3-5 hộ để rút kinh nghiệm cho những ngày tiếp theo. Đồng 

thời hàng ngày nhắc nhở điều tra viên phải đồng bộ kết quả các hộ được điều tra 

trong ngày, tránh việc mất máy hoặc máy hỏng sẽ mất dữ liệu điều tra. 

- Sau khi kết thúc điều tra, công tác kiểm tra, làm sạch, xử lý kết quả điều tra 

được Chi cục quan tâm. Tập trung kiểm tra các lỗi (nếu có), yêu cầu các điều tra 

viên xác minh. 

- Các báo cáo kiểm tra, giám sát thực hiện theo quy trình 126: Giám sát viên 

cấp huyện chưa thực hiện.  
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 2.4. Công tác phúc tra đối với những hộ điều tra có tăng/giảm đột biến 

(không có lý do đặc biệt), hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiệp vụ thống kê 

Theo Kế hoạch Đoàn đã thực hiện phúc tra tại 02 địa bàn điều tra: xóm 11 xã 

Quỳnh Châu và xóm 10 xã Quỳnh Hậu.  

Số lượng hộ được phúc tra: 11 hộ/80 hộ, đạt tỷ lệ (13,7%). Kết quả: 

 Tại địa bàn xóm 11 xã Quỳnh Châu, đoàn phúc tra 05 hộ (phúc tra toàn bộ 

các thông tin ghi phiếu theo từng thành viên trong gia đình). Kết quả có 12 lỗi 

chênh lệch thông tin điều tra, trong đó chênh lệch thông tin về tháng sinh (ghi 

tháng âm lịch): 8 lỗi; trình độ: 03 lỗi và 01 lỗi sử dụng biện pháp KHHGĐ, cụ thể 

như sau: 

* Hộ số: 006, Tên Chủ hộ: Nguyễn Trọng Tân, số nhân khẩu thực tế thường 

trú: 04, trong đó 01 nữ, thành viên hộ là phụ nữ từ 15- 49 tuổi: 01. 

Các chỉ tiêu có sự chênh lệch so với phiếu điều tra: 01 chỉ tiêu; Câu 4: [TÊN] 

sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 01 lỗi (thành viên số 1. Nguyễn Trọng Tâm) 

do không quy đổi tháng âm thành tháng dương lịch; Tỷ lệ chênh lệch 1,43% 

(01/705 chỉ tiêu); 

* Hộ số: 015, Tên Chủ hộ: Nguyễn Văn Phi, số nhân khẩu thực tế thường trú: 

05, trong đó 03 nữ, thành viên hộ là phụ nữ từ 15- 49 tuổi: 01. 

Các chỉ tiêu có sự chênh lệch so với phiếu điều tra: 04 chỉ tiêu; Câu 4: [TÊN] 

sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 02 lỗi (thành viên số 1. Nguyễn Văn Phi và 2. 

Nguyễn Thi Bé) do không quy đổi tháng âm thành tháng dương lịch;  Câu 14.Trình 

độ giáo dục phổ thông cao nhất [TÊN] đã tốt nghiệp/đạt được là gì? 01 lỗi; Câu: 

16. [TÊN] đạt được các loại trình độ nào sau đây? 01 lỗi; Tỷ lệ chênh lệch 5,13% 

(04/78 chỉ tiêu); 

* Hộ số: 040, Tên Chủ hộ: Nguyễn Trọng Tuyến, số nhân khẩu thực tế 

thường trú: 06, trong đó 04 nữ, thành viên hộ là phụ nữ từ 15- 49 tuổi: 02. 

Các chỉ tiêu có sự chênh lệch so với phiếu điều tra: 03 chỉ tiêu; Câu 4: [TÊN] 

sinh vào tháng, năm dương lịch nào? 02 lỗi (thành viên số 1. Nguyễn Trọng Tuyến 

và 2. Trần Thị Thủy) do không quy đổi tháng âm thành tháng dương lịch;  

Câu14.Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất [TÊN] đã tốt nghiệp/đạt được là gì? 

01 lỗi; Tỷ lệ chênh lệch 2,38% (03/126 chỉ tiêu); 

* Hộ số:  049, Tên Chủ hộ: Nguyễn Thị Ngạn, số nhân khẩu thực tế thường 

trú: 03, trong đó 01 nữ, thành viên hộ là phụ nữ từ 15- 49 tuổi: 00. 

Các chỉ tiêu có sự chênh lệch so với phiếu điều tra: Câu 4: [TÊN] sinh vào 

tháng, năm dương lịch nào? 02 lỗi (thành viên số 01. Nguyễn Văn Lực và thành 

viên số 2. Nguyễn Văn Quân) do không quy đổi tháng âm thành tháng dương lịch; 

Tỷ lệ chênh lệch 2,63% (02/76 chỉ tiêu); 
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* Hộ số 79 - Chủ hộ Nguyễn Văn Dần, số nhân khẩu thực tế thường trú: 03, 

trong đó 01 nữ, thành viên hộ là phụ nữ từ 15- 49 tuổi: 01. 

Các chỉ tiêu có sự chênh lệch so với phiếu điều tra: 02 lỗi (câu 4 và câu 40 đối 

với thành viên số 01 của hộ là Nguyễn Thị Chiến); Tỷ lệ chênh lệch 3,33% (02/60 

chỉ tiêu); 

Tại địa bàn xóm 10 xã Quỳnh Hậu đoàn phúc tra 6 hộ, (phúc tra toàn bộ các 

thông tin ghi phiếu theo từng thành viên trong gia đình). Kết quả như sau: 

Có 03/06 hộ (hộ số 11. Đinh Minh Tiệp; hộ số 13. Lê Đình Kế; hộ số 19. 

Nguyễn Thị Trúc) được phúc tra trả lời chưa có người đến hỏi;  

Hộ số 028 Trần Văn Dũng (4 khẩu) khi rà soát chưa cập nhật đúng hiện trạng 

của hộ (bố mẹ bỏ nhau, mẹ đi làm ăn xa 8 năm, ở nhà chỉ có 02 con);  

Có 03 lỗi sai trình độ học vấn (hộ số 11 Đinh Minh Tiệp (02 lỗi), hộ số 13. Lê 

Đình Kế (01 lỗi) do quy đổi hệ phổ thông);  

Đoàn đã yêu cầu GSV của Chi cục xác minh lại các nội dung trên. Kết quả 

xác minh:  

Lỗi không đến hộ: có 02 số được phúc tra tại địa bàn do Covid-19 nên ĐTV 

phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại. 01 hộ gặp vợ chủ hộ (khi phúc tra gặp chủ hộ); 

Các thông tin trên phiếu được trả lời do quy đổi hệ phổ thông trung học nên 

có sự chênh lệch, GSV đã trực tiếp xử lý lỗi trên phiếu điều tra. 

 Mặc dù lỗi phát hiện không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc điều tra 

(chủ yếu tháng sinh chưa quy đổi thành tháng dương lịch và trình độ học vấn),  

Đoàn đã nhắc nhở Chi cục, GSV lưu ý hơn trong quá trình hướng dẫn ĐTV và tăng 

cường công tác giám sát các cuộc điều tra trong thời gian tới. 

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;  

Căn cứ Quyết định 33/QĐ-CTK ngày 04/5/2022 của Cục Thống kê tỉnh Nghệ 

An về việc quy định định mức kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê năm 

2022; Công văn số 60/CTK-KT ngày 05/5/2022 về việc hướng dẫn quản lý, sử 

dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 



9 
 

Qua kiểm tra cho thấy Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu đã căn cứ các văn 

bản hướng dẫn của Cục Thống kê ban hành; xây dựng và thực hiện Quy chế số 

01/TK-QC ngày 04/01/2022: Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản 

công của Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu.  

Đến ngày 25/5/2022 đã thực hiện thanh toán chi trả công điều tra cho ĐTV 

đúng quy định, cụ thể như sau:  

- Căn cứ vào số lượng hộ mẫu được giao cho từng điều tra viên và chất lượng 

thông tin thu thập, số lỗi mắc trong quá trình điều tra; Căn cứ kết quả giám sát của 

GSV tiến hành nghiệm thu khối lượng và chất lượng thông tin điều tra, làm cơ sở 

lập biên bản nghiệm thu giữa ĐTV và Công chức Chi cục; Lập biên bản nghiệm 

thu Tổng hợp giữa đại diện ĐTV và Lãnh đạo Chi cục;  

 Kết quả 100% phiếu mẫu đạt chất lượng được nghiệm thu, cụ thể : 

STT Họ và tên ĐTV Đơn vị điều tra 

Số lượng 

phiếu hoàn 

thành 

Chất lượng 

điều tra 
Ghi chú 

1 Phan Thị Thủy 
Địa bàn xóm 7A, xã Quỳnh 

Châu 
40 Đạt  

2 Hồ Thị Huyền 
Địa bàn thôn 16, xã Quỳnh 

Văn 
40 Đạt  

3 Nguyễn Đức Hạnh 
Địa bàn xóm 6, xã Quỳnh 

Hoa 
40 Đạt  

4 Hồ Minh Lý 
Địa bàn xóm Mai Giang, xã 

Quỳnh Bảng 
40 Đạt  

5 Nguyễn Thị Linh 
Địa bàn 01 xóm 10, xã 

Quỳnh Hậu 
40 Đạt  

6 Nguyễn Duy Mưu 
Địa bàn 01 thôn 3, xã 

Quỳnh Hồng 
40 Đạt  

7 
Nguyễn Huy 

Phượng 

Địa bàn 01 xóm 4, xã 

Quỳnh Diễn 
40 Đạt  

8 Nguyễn Văn Chính 
Địa bàn 01 xóm 12, xã 

Quỳnh Giang 
40 Đạt  

9 Nguyễn Thị Nga 
Địa bàn 02 thôn Hồng 

Phong, xã An Hòa 
40 Đạt  

10 Hồ Thị Mơ 
Địa bàn 01 Thôn Thọ 

Thắng, xã Quỳnh Thọ 
40 Đạt  

11 Lương Đức Thành 
Địa bàn xóm Bắc Thắng, xã 

Tân Thắng 
40 Đạt  

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại sau: 

+ Có giấy mời tập huấn gửi ĐTV và GSV nhưng chưa có danh sách ĐTV 

được trưng tập tập huấn; 
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+ Chứng từ chưa hoàn thiện trước khi lãnh đạo Chi cục duyệt chi thanh toán 

tiền điều tra; 

+ Chưa tuân thủ đúng qui trình thực hiện nghiệp vụ kế toán trên phần mềm 

Kế toán Misa; 

3. Kết luận  

3.1. Nhận xét. 

- Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Phương án điều tra biến động 

dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2022 đã được Chi cục Thống kê 

huyện Quỳnh Lưu thực hiện đúng phương án, kế hoạch và các công văn hướng 

dẫn của cấp trên. Kết quả điều tra phản ánh có chất lượng, các chỉ tiêu sát đúng 

với thực tế trên địa bàn huyện. 

- Trong quá trình thực hiện, Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu 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. 

- 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: 

+ Trong những ngày đầu phần mềm chưa được hoàn chỉnh, làm ảnh hưởng 

tiến độ điều tra, gây tâm lý cho điều tra viên trong quá trình thực hiện. 

+ Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cho nên điều tra viên tiếp 

cận đối tượng điều tra còn hạn chế, có một số hộ cách ly phải thực hiện phương 

pháp phỏng vấn gián tiếp qua điện thoại làm ảnh hưởng chất lượng thông tin điều 

tra, nhất là đối tượng điều tra trong độ tuổi sinh đẻ; trong quá trình điều tra có 

điều tra viên bị lây dịch bệnh Covid-19 phải nghỉ cách ly. 

+ Một số đối tượng điều tra còn e ngại trả lời các câu hỏi mang tính chất 

nhạy cảm, nhất là các câu hỏi phần kế hoạch hóa gia đình. Quá trình phỏng ấn, 

kết hợp với giải thích, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra nên đối 

tượng điều tra đã mạnh dạn trả lời theo yêu cầu của phiếu hỏi. 

+ Trong quá trình triển khai điều tra thực tế đã có một số hộ buổi ngày đi làm 

không hẹn gặp được, phải hẹn gặp vào buổi tối, điều tra viên phải đi lại nhiều lần. 

3.2. Kết luận của đoàn thanh tra. 

- Thực hiện Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 

thời điểm 01/4/2022 đã được Chi cục Thống kê huyện Quỳnh Lưu tổ chức thực 

hiện theo đúng Phương án điều tra và Kế hoạch của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An. 
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- Các nội dung công việc đã tuân thủ Quy trình điều tra, đảm bảo tiến độ và 

chất lượng thông tin ghi phiếu.  

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; 

- Chi cục trưởng CCT.kê huyện Quỳnh Lưu; 

- Lưu VT, Đoàn T.Tra. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phan Trường Sơn 
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