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      TỔNG CỤC THỐNG KÊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THỐNG KÊ LÂM ĐỒNG                     Độc lập  - Tự do -   Hạnh phúc 

           Số: 52/KL-CTK                                   Lâm Đồng, ngày 25tháng 6 năm 2015          

 

KẾT LUẬN 

Về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê tại  

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Phú Sơn 
  

Thực hiện Quyết định thanh tra số 52/QĐ-CTK ngày 04/6//2015 của Cục 

trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc thanh tra việc chấp hành chế độ báo 

cáo Thống kê của doanh nghiệp từ ngày 22/4 đến ngày 24/4/2015 Đoàn thanh tra 

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh tra tại Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn (TNHH) Liên doanh Phú Sơn. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Trưởng Đoàn 

thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, 

Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng Kết luận như sau: 

I. Khái quát chung: 

Công tyTNHH Liên doanh Phú Sơn là doanh nghiệp Liên doanh với nước 

ngoài, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, theo giấy chứng nhận đầu tư số 

421022000160 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 24/01/2008. 

- Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp là trồng, chế biến và xuất khẩu trà. 

Tính đến ngày 31/5/2015 đơn vị có 35 lao động, trong đó 13 lao động nam và 

22 lao động nữ, số lao động được đóng bảo hiểm xã hội là 22 người. Tổ chức bộ 

máy và cán bộ được bố trí như sau: 

- Ban giám đốc: 03 người 

- Văn phòng công ty: 07 người 

- Quản lý nhà máy, các tổ sản xuất và nhân viên: 13 người 

- Quản lý nông trường, tổ chăm sóc và nhân viên: 12 người 

Ngoài ra, đơn vị thuê lao động theo thời vụ khi sản phẩm chè búp đến kỳ thu 

hoạch. 

Công tác Thống kê do bộ phận Kế toán thuộc Văn phòng công ty đảm trách, 

trong đó giao 01 cán bộ kế toán kiêm nhiệm. 

Trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc đã được đơn vị hợp tác và tạo điều 

kiện để làm việc: thời gian, nơi làm việc và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan khi 

Đoàn thanh tra yêu cầu; đồng thời cử Bà Trần Bình Nguyên, kế toán trực tiếp làm 

việc cùng Đoàn Thanh tra. 
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II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

* Kết quả kiểm tra xác minh thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

có liên quan đến các nội dung thanh tra của  đơn vị: 

Đoàn thanh tra đã tiến hành các thủ tục và nghiệp vụ thanh tra việc thực hiện 

chế độ báo báo Thống kê định kỳ của doanh nghiệp, kiểm tra công tác triển khai 

việc chấp hành chế độ báo cáo Thống kê định kỳ từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 5 

năm 2015 gồm: số lượng báo cáo, thời gian thực hiện báo cáo, tính đầy đủ của các 

chỉ tiêu và phương pháp tính toán lập báo cáo thống kê của đơn vị. Kết quả như 

sau:    

 Theo chế độ hiện hành, Công ty TNHH Liên doanh Phú Sơn thực hiện chế 

độ báo cáo Thống kê định kỳ từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015 theo Quyết định số 

77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư 

04/2011/TT- BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đơn 

như sau: 

1. Thời gian gửi báo cáo:  

- Báo cáo tháng: gồm 48 báo cáo 

+ Báo cáo hoạt động công nghiệp: 12 kỳ báo cáo; 

+ Báo cáo hoạt động xuất khẩu: 12 kỳ báo cáo; 

+ Báo cáo hoạt động nhập khẩu: 12 kỳ báo cáo; 

+ Báo cáo vốn đầu tư thực hiện: 12 kỳ báo cáo. 

- Báo cáo Quý: Báo cáo vốn đầu tư thực hiện Quý I, II, III, IV/2014. 

- Báo cáo ước 6 tháng: gồm 2 báo cáo 

+ Báo cáo Lao động và thu nhập: 

+ Báo cáo năng suất, sản lượng cây nông nghiệp 

- Báo cáo ước năm: 

+ Báo cáo ước năng suất, sản lượng cây nông nghiệp 

 - Báo cáo chính thức năm: gồm 5 loại báo cáo 

 + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 

+ Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp 

+ Báo cáo hoạt động xuất khẩu 

+ Báo cáo hoạt động nhập khẩu 

+ Báo cáo năng suất, sản lượng cây nông nghiệp 

Các báo cáo đã gửi tương đối đúng thời gian quy định, một vài báo cáo gửi 

qua đường công văn chậm so với thời gian quy định như: báo cáo hoạt động sản 

xuất công nghiệp tháng 7, tháng 11/2014 và các báo cáo chính thức năm. 

2. Tính đầy đủ các chỉ tiêu: Báo cáo đã gửi đúng biểu mẫu, đầy đủ các chỉ 

tiêu theo quy định. 

3. Phương pháp tính toán:   
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Qua kiểm tra các chỉ tiêu lao động, khối lượng, giá trị sản phẩm sản xuất, 

tiêu thụ và tồn kho, khối lượng xuất khẩu, sản phẩm nhập khẩu, vốn đầu tư thực 

hiện, diện tích, năng suất trồng chè: nguồn số liệu để tổng hợp báo cáo thống kê 

được thu thập từ chứng từ xuất nhập kho qua các tổ sản xuất, nhà máy, sau đó kế 

toán tổng hợp, tính toán. Một số chỉ tiêu đã kiểm tra như sau: 

- Khối lượng và trị giá sản phẩm trà sản xuất, tiêu thụ, tồn kho có sự chênh 

lệch qua các tháng; 

- Khối lượng, trị giá sản phẩm trà xô xuất khẩu chênh lệch so với số kiểm tra  

- Sản phẩm nhập khẩu sai về đơn vị tính, khối lượng và trị giá. 

- Trong năm đơn vị có thực hiện đầu tư trồng mới vườn chè và mua máy móc 

thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất, chế biến trà nhưng kế toán chưa hạch toán 

vốn đầu tư thực hiện. 

- Diện tích, năng suất sản lượng chè búp được đơn vị tính toán chưa sát với 

số thực tế phát sinh của doanh nghiệp. 

* Nhận xét về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của doanh nghiệp: 

 - Trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 5/2015, đơn vị đã triển khai thực 

hiện chế độ báo cáo Thống kê định kỳ tương đối đầy đủ. 

- Hầu hết các báo cáo đã gửi đúng thời gian quy định; đúng biểu mẫu và đầy 

đủ về chỉ tiêu, tuy nhiên hai kỳ báo cáo ước 6 tháng và báo cáo ước năm 2014: lao 

động thu nhập, diện tích năng suất sản lượng cây hàng năm đơn vị chưa báo cáo 

bằng văn bản, nhưng đã gửi qua đường Emai. 

- Nguồn số liệu để tổng hợp báo cáo thống kê được thu thập từ chứng từ xuất 

- nhập kho, từ các tổ sản xuất, tổ chế biến đảm bảo tổng hợp vào báo cáo thống kê 

tổng hợp. 

 - Các biểu mẫu thống kê đơn vị đã dựa vào chế độ báo cáo thống kê doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo 

Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ và Thông tư 04/2011/TT- BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, tuy nhiên còn một số nhầm lẫn trong việc tổng hợp số liệu đưa 

vào báo cáo như khối lượng, giá trị sản phẩm sản xuất, tiêu thụ và xuất - nhập khẩu 

còn có sự chênh lệch; chưa hiểu rõ về phương pháp thống kê: vốn đầu tư thực hiện 

trồng mới vườn chè và mua máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất nhưng chưa 

đưa vào báo cáo thống kê. 

 Nguyên nhân: 

- Ban Giám đốc chưa thực sự quan tâm đến công tác thống kê của đơn vị, đã 

giao cho cán bộ kế toán kiêm nhiệm công tác thống kê tuy nhiên chưa có sự kiểm 

tra giám sát, đôn đốc kịp thời; cán bộ làm công tác thống kê chưa có nhận thức 
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đúng về công tác thống kê, chưa nắm vững phương pháp báo cáo thống kê, còn hạn 

chế trong việc phối hợp chặt chẽ với cán bộ nghiệp vụ. 

+ Nguồn vốn đầu tư thực hiện chưa đưa vào báo cáo thống kê hàng tháng. 

+ Các chỉ tiêu về khối lượng, giá trị sản xuất, tiêu thụ, tồn kho và xuất nhập 

khẩu còn có sự chênh lệch; 

+ Thay đổi cán bộ làm công tác thống kê nhưng không bàn giao cụ thể; 

III. Kết luận:   

- Lãnh đạo công ty, cán bộ phụ trách công tác thống kê chưa quan tâm sâu 

sát đến công tác thống kê, đã phân công cụ thể cán bộ theo dõi thực hiện công tác 

thống kê tại đơn vị nhưng chưa kiểm tra thường xuyên. Thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê định kỳ tương đối đầy đủ về số lượng, thời gian, biểu mẫu, các chỉ tiêu, 

tuy nhiên chưa chú ý đến số liệu trong báo cáo nên còn có sự chênh lệch. Hàng 

tháng, quý đã gửi báo cáo cho Cục Thống kê bằng đường thư điện tử và công văn. 

Tuy nhiên, báo cáo lao động thu nhập và báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng 

cây hàng năm chưa báo cáo bằng văn bản. 

 - Đơn vị cũng đã cung cấp thông tin theo yêu cầu của Cục Thống kê đối với 

các báo cáo, các chỉ tiêu còn thiếu, sai sót qua đường điện thoại và Email khi có 

yêu cầu. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có) 

Không 

V. Kiến nghị các biện pháp xử lý:  

- Giám đốc doanh nghiệp cần quan tâm hơn nửa đến công tác thống kê, cử 

cán bộ làm công tác thống kê thường xuyên phối hợp với các phòng ban liên quan 

của Cục trong việc thực hiện báo cáo thống kê. Cần nâng cao nhận thức công tác 

thống kê, trước hết nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;  

- Đối với những báo cáo sai lệch đơn vị cần cập nhật lại để thực hiện cho 

những tháng tiếp theo. 

- Yêu cầu đơn vị trao đổi trực tiếp với phòng Thống kê Công nghiệp - Xây 

dựng, cán bộ phụ trách công tác thống kê xuất nhập khẩu, thống kê nông nghiệp 

Cục Thống kê Lâm Đồng để tiến hành bổ sung các chỉ tiêu còn sai sót: khối lượng, 

giá trị sản phẩm sản xuất, tiêu thụ, tồn kho, xuất nhập khẩu và diện tích, năng suất 

sản lượng gieo trồng để làm cơ sở cho việc báo cáo cho những tháng tiếp theo. 

- Bám sát chế độ báo cáo thống kê được ban hành theo Quyết định 

77/2010/QĐ-TTg của Thủ thướng chính phủ để nắm vững phương pháp tính toán 

các chỉ tiêu theo chế độ đã ban hành. Ngoài việc gửi báo cáo bằng văn bản đơn vị 

cần gửi các báo cáo qua đường thư điện tử để đúng thời gian quy định (địa chỉ: 

lamdong@gso.gov.vn). 

mailto:lamdong@gso.gov.vn
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- Phòng Thống kê Công nghiệp - Xây dựng và các phòng nghiệp vụ thuộc 

Cục Thống kê Lâm Đồng thường xuyên phối hợp, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn 

về nghiệp vụ thống kê cụ thể; đồng thời phối hợp các phòng liên quan thông báo 

tình hình chấp hành chế độ báo cáo thống kê 6 tháng, năm cho đơn vị cơ sở cần rà 

soát kỹ các báo cáo của đơn vị về thời gian, tính đầy đủ, chất lượng báo cáo ... để 

giúp đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê định kỳ./. 

 

                   

Nơi nhận:                                                                   CỤC TRƯỞNG 
- Vụ Pháp chế &TTRA, TCTK;               

- C.Ty TNHH Liên doanh Phú Sơn;  

- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng;                                                                            

-  Lưu: TTRA. 

 
                                                             Nguyễn Tấn Châu 
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