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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: 242/KL-CTK                              Lâm Đồng, ngày 23 tháng 3 năm 2015          

 

   KẾT LUẬN  

Về việc thanh tra thực hiện Phương án điều tra Giá tiêu dùng  

tại Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh 

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 26/QĐ-CTK ngày 10 tháng 3 năm 2015 

của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng về việc thanh tra thực hiện phương 

án điều tra giá tiêu dùng, từ ngày 16/3/2015 đến ngày 17/3/2015 Đoàn thanh tra đã 

tiến hành thanh tra tại Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh thuộc Cục Thống kê tỉnh 

Lâm Đồng. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 17 tháng 3 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: 

Điều tra Giá tiêu dùng được ban hành theo Quyết định số 409/QĐ-TCTK 

ngày 22/5/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Cuộc điều tra được tiến 

hành trong cả nước với một số điểm thu thập thông tin được chọn nhằm mục đích 

phản ánh xu hướng và mực độ biến động giá cả chung qua thời gian của một số 

lượng cố định các loại hàng hóa và dịch vụ đại diện cho tiêu dùng cuối cùng phục 

vụ công tác quản lý của các cơ quan Nhà nước các cấp và đáp ứng nhu cầu thông 

tin của các đối tượng dùng tin. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn 3 kỳ/tháng, 

kỳ 1 vào ngày 25 tháng trước tháng báo cáo, kỳ 2 vào ngày 5, kỳ 3 vào ngày 14 

tháng báo cáo. Phương pháp thu thập thông tin được tiến hành theo phương pháp 

phỏng vấn trực tiếp các điểm bán lẻ hàng hóa tiêu dùng để thu thập thông tin và 

ghi vào phiếu điều tra. 

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, điều tra giá tiêu dùng được triển khai tại 4 

huyện, thành phố thuộc tỉnh với 489 điểm giá và do các Chi cục Thống kê huyện, 

thành phố được chọn mẫu điều tra tổ chức thực hiện. Chi cục Thống kê huyện Đạ 

Tẻh trực thuộc Cục Thống kê Lâm Đồng, là 1 trong 4 đơn vị thực hiện cuộc điều 

tra này.  

Theo Quyết định số 26/QĐ-CTK ngày 10/3/2015 của Cục trưởng Cục Thống 

kê Lâm Đồng, nội dung thanh tra tại Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh như sau: 

- Công tác triển khai điều tra; 

- Công tác tổ chức thu thập thông tin của các điều tra viên; 

- Công tác kiểm tra, giám sát của giám sát viên; 
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- Công tác nghiệm thu kết quả điều tra đối với điều tra viên. 

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, cử cán bộ (ông Vũ KỳTrung, bà Lê Thị 

Thanh Thủy) làm việc cùng Đoàn và cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan khi Đoàn 

thanh tra yêu cầu. 

II. Kết quả kiểm tra, xác minh 

 * Kết quả kiểm tra, xác minh: 

1. Công tác triển khai điều tra 

- Công tác triển khai điều tra:  

Công tác triển khai chỉ đạo điều tra được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, đã 

thực hiện theo phương án điều tra và bám sát hướng dẫn số 02/CTK-TM ngày 

05/01/2015 của Cục trưởng Cục Thống kê Lâm Đồng về việc triển khai điều tra 

các loại giá năm 2015. 

Chi cục Thống kê Đạ Tẻh đã xây dựng Kế hoạch điều tra số 01/KH-CCTK 

ngày 10 tháng 01 năm 2015 về việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng 

năm 2015 

Phiếu điều tra do Chi cục in theo mẫu, phát đến từng điều tra viên trước mỗi 

kỳ điều tra. 

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

Trên địa bàn huyện Đạ Tẻh có 47 điểm giá được điều tra 3 kỳ/tháng gồm 170 

mặt hàng do 03 điều tra viên 1 (điều tra viên là chủ cơ sở điểm giá), 01 điều tra 

viên 2 (điều tra viên do Chi cục Thống kê tuyển chọn); 45 điểm tra điều tra 01 kỳ 

đối với 395 mặt hàng  và do 06 điều tra viên 1, 01 điều tra viên 2 phụ trách. Các 

điều tra viên là đã được hướng dẫn nghiệp vụ, am hiểu địa bàn; công tác giám sát 

được giao cho 01 cán bộ Chi cục Thống kê đảm nhận. 

2. Công tác thu thập thông tin: 

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

Phương án điều tra giá tiêu dùng, tiến hành kiểm tra công tác thu thập thông tin của 

điều tra viên trong các kỳ điều tra Quý 1/2015 . Kết quả kiểm tra thực tế tại địa bàn 

như sau: 

Điều tra viên được kiểm tra đã trực tiếp đến cơ sở kinh doanh phỏng vấn; thu 

thập thông tin về cơ bản tuân thủ đúng những quy định về nghiệp vụ và quy trình 

phỏng vấn, đúng đối tượng, mặt hàng được chọn; điều tra viên có nhiều kinh 

nghiệm, am hiểu địa bàn …  

Qua kiểm tra một số mặt hàng được chọn mẫu điều tra cho thấy điều tra viên 

có tinh thần trách nhiệm, tuy nhiên điều tra viên còn lúng túng trong việc xác định 
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quy cách phẩm cấp một số mặt hàng không phổ biến tại địa phương (như: phở tươi, 

xoài, nồi …) chưa có ghi chú cụ thể những mặt hàng có quy cách không đúng với 

danh mục nhưng phổ biến ở địa phương như: phở tươi, nồi, chảo, ... . 

Điều tra viên chưa có phương pháp khai thác thông tin kết hợp với so sánh 

quan sát để nắm bắt thông tin tốt nhất, bên cạnh đó số lượng mặt hàng cần quan sát 

khá nhiều, có nhiều mặt hàng không được dùng phổ biến nên phải thay thế bằng 

các mặt hàng khác nhau. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, giám sát viên đã thực hiện được 

vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát theo quy trình điều tra 

đã ban hành theo quyết định 148/QĐ-CTK, cụ thể: 

- Liên hệ chặt chẽ với điều tra viên, Ban quản lý chợ và các cơ sở kinh doanh 

cá thể thuộc đối tượng khảo sát, giúp điều tra viên xác định cụ thể địa bàn, hộ điều 

tra. 

- Hỗ trợ, giám sát được công việc của điều tra viên như trực tiếp đến địa bàn, 

đến hộ dự phỏng vấn hộ, phỏng vấn lại hộ và kiểm tra phiếu của điều tra viên, giải 

đáp về nghiệp vụ, chấn chỉnh sai sót. Trong đó, giám sát viên cấp tỉnh cũng đã 

kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin của điều tra viên và các đối tượng 

thu thập thông tin, điểm thu thập thông tin. 

Tuy nhiên công tác giám sát chưa đều nhất là kỳ đầu tháng; báo cáo giám sát 

được lập chưa kịp thời ngay sau khi giám sát tại điểm thu thập thông tin. 

4. Công tác nghiệm thu, nhập tin kết quả điều tra 

Việc nghiệm thu được thực hiện theo quy trình: Chi cục nghiệm thu 100% 

phiếu của điều tra viên; sau đó giám sát viên gửi phiếu về phòng nghiệp vụ Cục 

Thống kê tỉnh Lâm Đồng tiến hành lập biên bản nghiệm thu, thanh toán. Tuy 

nhiên, biên bản nghiệm thu chưa chi tiết số lỗi theo quy định, chưa đánh giá được 

tỷ lệ sai sót của phiếu điều tra, cũng như việc thu thập thông tin của điều tra viên. 

Công tác nhập tin được thực hiện tại Chi cục theo chương trình nhập tin giá 

tiêu dùng của Tổng cục Thống kê, do cán bộ phụ trách công tác thống kê giá đảm 

nhiệm. Trong quá trình nhập tin còn có những sai sót như, qua kiểm tra mẫu có 

một số mặt hàng nhập sai như: nước khoáng 500ml, thép đốt cây ... 

* Nhận xét: 

Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh đã tổ chức thực hiện điều tra giá tiêu dùng 

theo phương án điều tra, cụ thể: 

Ưu điểm: 

- Công tác chuẩn bị và triển khai điều tra đúng quy định, bám sát phương án 

theo hướng dẫn của Cục Thống kê. 
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- Trang bị đầy đủ về nghiệp vụ, tài liệu, phiếu điều tra ... cho điều tra viên; 

- Việc tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên theo đúng nguyên tắc ổn định, 

lâu dài có thể thực hiện nhiều cuộc điều tra khác nhau, theo đúng hướng dẫn 

02/CTK-TM; 

- Công tác giám sát bám sát địa bàn, tham dự phỏng vấn cùng điều tra viên, 

đọc và kiểm tra phiếu của điều tra viên; 

- Công tác nghiệm thu, nhập tin được thực hiện theo đúng quy trình. 

Tồn tại: 

- Điều tra viên chưa có phương pháp khai thác thông tin, quan sát trong quá 

trình thu thập thông tin dẫn đến sai sót về quy cách phẩm cấp mặt hàng tương ứng 

với đơn giá; chưa có ghi chú cụ thể đối với những mặt hàng sử dụng phổ biến tại 

địa phương nhưng khác về quy cách phẩm cấp so với mặt hàng quy định trong 

phiếu điều tra.  

- Công tác kiểm tra giám sát đã được thực hiện, nhưng chưa kịp thời chỉnh 

sửa sai sót, đối với những mặt hàng có giá chênh lệch chưa có sự kiểm tra, đôn đốc 

kịp thời để có ghi chú cụ thể. 

- Công tác nhập tin ở cấp huyện còn sai sót; 

- Công tác nghiệm thu đã được thực hiện theo quy trình, tuy nhiên chưa kịp 

thời theo từng tháng, biên bản nghiệm thu chưa chi tiết về số lỗi của phiếu điều tra. 

III. Kết luận: 

Chi cục Thống kê huyện Đạ Tẻh đã tổ chức tương đối tốt phương án điều tra 

phương án điều tra giá tiêu dùng các nội dung: 

- Công tác triển khai điều tra; 

- Công tác tổ chức thu thập thông tin của các điều tra viên; 

- Công tác kiểm tra, giám sát; 

- Công tác nghiệm thu kết quả điều tra đối với điều tra viên. 

Tồn tại:  

- Công tác thu thập thông tin: đối với những mặt hàng khác về quy cách phẩm 

cấp so với danh mục quy định nhưng chưa có ghi chú cụ thể; chưa kết hợp quan 

sát, so sánh để thu thập được thông tin tốt nhất. 

- Công tác giám sát ở các cấp chưa đều; 

- Công tác nhập tin còn chủ quan, dẫn đến sai sót. 

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

Không 

V/ Kiến nghị và các biện pháp xử lý: 

- Công tác kiểm tra, giám sát: yêu cầu giám sát viên cấp huyện, cấp tỉnh có sự 

kiểm tra kịp thời trong và sau mỗi kỳ điều tra, kiểm chứng lại các mặt hàng có giá 
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khác biệt, kiểm tra 100% số phiếu, đối chiếu với kết quả nhập tin để phát hiện kịp 

thời những sai sót. 

- Công tác thu thập thông tin: Giám sát viên cấp huyện cần hướng dẫn cụ thể 

điều tra viên khai thác thông tin từ đối tượng điều tra kết hợp quan sát; tham dự 

phỏng vấn cùng điều tra viên, phỏng vấn độc lập tại hộ nhằm kiểm chứng thông tin 

điều tra viên đã thu thập để chỉ đạo kịp thời những sai sót; Giám sát viên cấp tỉnh 

thường xuyên giám sát ở địa bàn bằng các hình thức trực tiếp, gián tiếp, đối chiếu 

với kết quả điều tra. 

- Công tác nghiệm thu, nhập tin: công tác nghiệm thu cần thực hiện ngay sau 

khi kết thúc kỳ điều tra, đồng thời biên bản nghiệm thu cần đánh giá được chất 

lượng phiếu điều tra cũng như công tác thu thập thông tin của điều tra viên; Sau 

khi nhập tin cần chạy phần kiểm tra để phát hiện những mặt hàng có đơn giá quá 

chênh lệch so với các kỳ điều tra trước./. 

 

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

 - CC TK Đạ Tẻh;                                                                                 

- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng;                                                        (Đã ký và đóng dấu) 

- Lưu: VT, TTRA. 

                                
                               Nguyễn Tấn Châu 


