STT

Tên biểu

Kỳ báo
cáo

14

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn theo nguồn vốn và
khoản mục đầu tư

Quý

15

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn theo nguồn vốn và
khoản mục đầu tư

Quý

16

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn theo nguồn vốn và
khoản mục đầu tư

Năm

17

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn theo nguồn vốn và
khoản mục đầu tư

Năm

18

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn theo mục đích đầu tư

Năm

19

Thực hiện vốn đầu tư phát triển
trên địa bàn theo mục đích đầu tư

Năm

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

Ghi chú

Các sở báo cáo
Sở và các đơn vị tương Ngày 15 tháng cuối quý
để làm trung
đương
sau quý báo cáo
gian
UBND cấp Quận,
huyện

UBND cấp
Ngày 15 tháng cuối quý quận, huyện
sau quý báo cáo
báo cáo để làm
trung gian

Các sở báo cáo
Sở và các đơn vị tương Ngày 31/3 năm sau năm
để làm trung
đương
báo cáo
gian
UBND cấp quận,
huyện

UBND cấp
Ngày 31/3 năm sau năm quận, huyện
báo cáo
báo cáo để làm
trung gian

Các sở báo cáo
Sở và các đơn vị tương Ngày 31/3 năm sau năm
để làm trung
đương
báo cáo
gian
UBND cấp quận,
huyện

UBND cấp
Ngày 31/3 năm sau năm quận, huyện
báo cáo
báo cáo để làm
trung gian

20

Danh mục dự án/công trình thực
hiện trong năm

Năm

Sở và các đơn vị tương
đương, UBND cấp
quận, huyện

Ngày 30/4 năm báo cáo

21

Giá trị tài sản cố định của cơ
quan hành chính và đơn vị sự
nghiệp nhà nước trên địa bàn

Năm

Sở Tài chính

Ngày 31/3 năm sau năm
báo cáo

22

Báo cáo tình hình thực hiện kế
hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước và trái phiếu
chính phủ

Tháng

Kho bạc nhà nước
thành phố

Ngày 15 tháng sau tháng
báo cáo

23

B/c tình hình thực hiện kế
hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước

Năm

Kho bạc nhà nước
thành phố

Ngày 31/3 năm sau năm
báo cáo

24

B/c tình hình thực hiện kế
hoạch, thanh toán vốn đầu tư từ
trái phiếu chính phủ

Năm

Kho bạc nhà nước
thành phố

Ngày 31/3 năm sau năm
báo cáo

25

Báo cáo tình hình cho vay vốn
tín dụng đầu tư của nhà nước

Tháng

26

Báo cáo tình hình cho vay vốn
tín dụng đầu tư của nhà nước

Năm

Sở giao dịch, Chi
nhánh Ngân hàng phát
triển

2

Ngày 15 tháng sau tháng
báo cáo
Ngày 31/3 năm sau năm
báo cáo

Các sở và
UBND cấp
quận, huyện
lập danh sách
để làm trung
gian

STT

Tên biểu

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

II. Công nghiệp
1

Số doanh nghiệp thành lập mới,
giải thể, phá sản, rút giấy phép

Năm

Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Tòa án nhân dân

Ngày 31/3 năm sau

2

Năng lực sản xuất, năng lực mới
tăng của sản phẩm công nghiệp

Năm

Sở Công Thương

Ngày 31/3 năm sau

6 tháng,
năm

Công an thành phố

- Báo cáo 6 tháng: Ngày
15/7
- Báo cáo năm: Ngày
30/01 năm sau

Năm

Sở Công Thương

Ngày 15/3 năm sau

Số lượng siêu thị, trung tâm
thương mại

Năm

Sở Công Thương

Ngày 15/3 năm sau

Chiều dài đường bộ, đường sắt,
đường thủy nội địa

Năm

Sở Giao thông Vận tải

Ngày 31/01 năm sau

Năng lực mới tăng đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa

Năm

Sở Giao thông Vận tải

Ngày 31/01 năm sau

5

Số lượng phương tiện đường
thủy có động cơ đang lưu hành

Năm

Sở Giao thông Vận tải

Ngày 31/01 năm sau

6

Doanh thu bưu chính, chuyển
phát và viễn thông

6 tháng,
năm

Sở Thông tin và truyền
thông

- Báo cáo 6 tháng: Ngày
15/7
- Báo cáo năm: Ngày
31/01 năm sau

- Quý

Sở Thông tin và truyền
thông

- B/c quý: Ngày 15 tháng
sau quý báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày
31/01 năm sau

III. Thương mại và Dịch vụ

1

2
3

4

7

8

9

Số lượng ô tô, mô tô, xe máy
đăng ký mới
Số lượng chợ

Số thuê bao điện thoại

Số thuê bao INTERNET

Số đơn vị có trang điện tử riêng

- Năm

- Quý
- Năm

- B/c quý: Ngày 15 tháng
sau quý báo cáo
Sở Thông tin và truyền
thông
- Báo cáo năm: Ngày
31/01 năm sau

- Năm

Sở Thông tin và truyền
thông

Năm

Bảo hiểm Xã hội

- Quý

- Báo cáo quý:
Ngày 15 tháng sau quý
báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày
31/01 năm sau

IV. Tài khoản quốc gia
1

Số người tham gia bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế chia theo khối,
loại hình quản lý

3

Ngày 30/6 năm sau

Ghi chú

STT
2

3

4

Tên biểu
Số người hưởng bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế

Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế

Thu, vay ngân sách nhà nước
tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

Năm

Bảo hiểm Xã hội

Ngày 30/6 năm sau

Bảo hiểm Xã hội

- Báo cáo quý:
Ngày 15 tháng thứ 2
quý b/c

- Quý
- Năm

- Tháng
- Quý...
năm
- Tháng

- Báo cáo năm: Ngày
30/6 năm sau
Kho bạc Nhà nước
thành phố

Kho bạc Nhà nước
thành phố

- Báo cáo tháng: Ngày 15
tháng sau
- Báo cáo quý: Ngày 15
tháng sau quý báo cáo
- Báo cáo tháng: Ngày 15
tháng sau

5

Chi ngân sách nhà nước tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương

6

Chi ngân sách nhà nước tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương
cho một số lĩnh vực

7

Thu, vay ngân sách nhà nước
Quận/Huyện/Thị xã

- 6 tháng

8

Chi ngân sách nhà nước
Quận/Huyện/Thị xã

- 6 tháng

9

Tổng hợp quyết toán thu ngân
sách Quận/Huyện/Thị xã

Năm

UBND quận/huyện/thị
xã

Ngày 15/02 năm sau

10

Báo cáo chi ngân sách
Quận/Huyện/Thị xã

Năm

UBND quận/huyện/thị
xã

Ngày 15/02 năm sau

11

Giá trị sản xuất trên địa bàn của
một số ngành chủ yếu

Năm

Chi cục Thống kê

Ngày 01/6 năm sau

- Quý...
năm

- 6 tháng
- Năm...

- Năm...

- Năm...

Kho bạc Nhà nước
thành phố

Kho bạc Nhà nước
Quận/Huyện/Thị xã

Kho bạc Nhà nước
Quận/Huyện/Thị xã

- Báo cáo quý: Ngày 15
tháng sau quý báo cáo
- Báo cáo 6 tháng: Ngày
15 tháng 7
- Báo cáo năm: Ngày 15
tháng 2 năm sau
- Báo cáo 6 tháng: Ngày
15 tháng 7 sau tháng b/c
- Báo cáo năm: Ngày 15
tháng 2 năm sau
- Báo cáo 6 tháng: Ngày
15 tháng 7 sau tháng b/c
- Báo cáo năm: Ngày 15
tháng 2 năm sau

V. Nông, lâm nghiệp, thủy sản
1

Hiện trạng sử dụng đất đai phân
theo đối tượng sử dụng, quản lý

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

2

Hiện trạng sử dụng đất nông
nghiệp

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

3

Hiện trạng sử dụng đất phi
nông nghiệp

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

4

Hiện trạng sử dụng đất
chia theo huyện/thị xã

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

4

Ghi chú

STT
5
6

Tên biểu
Cơ cấu sử dụng đất chia theo
huyện/thị
Biến động diện tích đất

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

7

Diện tích và tỉ lệ đất được bảo
tồn, duy trì đa dạng sinh học

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

8

Diện tích đất bị thoái hóa chia
theo loại đất

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 28/02 năm sau

9

10

Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây
nông nghiệp được cơ giới hóa
chia theo huyện/thị

Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây
nông nghiệp được tưới chia theo
huyện/thị

- Vụ Đông xuân: Ngày
10/7
- Vụ...
- Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Vụ Mùa: Ngày 20/01
năm sau
- Chính thức năm: Ngày
20/01 năm sau
- Vụ Đông xuân: Ngày
05/7

- Vụ...
- Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Vụ Mùa: Ngày 20/01
năm sau
- Chính thức năm: Ngày
20/01 năm sau

- Vụ...
- Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Vụ Đông xuân: 05/7
- Vụ Mùa: Ngày 20/01
năm sau
- Chính thức năm: Ngày
20/01 năm sau

Diện tích rừng hiện có chia theo
nguồn gốc, mục đích sử dụng và
theo huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 15/4 năm sau

13

Diện tích rừng trồng mới tập
trung chia theo mục đích sử dụng
và huyện/thị

- Ước 6
tháng
- Sơ bộ
năm
- Chính
thức
năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

14

Diện tích rừng trồng mới tập
trung chia theo loại hình kinh tế
và theo huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 10/4 năm sau

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Ước 6 tháng: 15/6
- Sơ bộ năm: 15/12
- Chính thức năm: Ngày
15/4 năm sau

11

Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây
nông nghiệp được tiêu chia theo
huyện/thị

12

15

Diện tích rừng trồng được chăm
sóc chia theo mục đích sử dụng
và huyện/thị

- Ước 6 tháng: 15/6

- Ước 6
tháng
- Sơ bộ
năm
- Chính
thức năm

5

- Sơ bộ năm: 15/12
- Chính thức năm: Ngày
15/4 năm sau

Ghi chú

STT

Tên biểu

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

16

Diện tích rừng trồng được chăm
sóc chia theo loại hình kinh tế và
huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 10/4 năm sau

- Ước 6
tháng
17

18

Diện tích rừng được khoanh
nuôi tái sinh chia theo mục đích
sử dụng và huyện/thị

Diện tích rừng được khoanh
nuôi tái sinh chia theo loại hình
kinh tế và huyện/thị

- Sơ bộ
năm

- Ước 6 tháng: 15/6
Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Chính
thức
năm
Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Ước 6
tháng
19

20

Diện tích rừng được giao
khoán, bảo vệ chia theo mục đích
sử dụng và huyện/thị

Diện tích rừng được giao
khoán, bảo vệ chia theo loại hình
kinh tế và huyện/thị

- Sơ bộ
năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Chính
thức
năm
Năm
- Ước 6
tháng

- Sơ bộ năm: 15/12
- Chính thức năm: Ngày
15/4 năm sau

Ngày 15/4 năm sau

- Ước 6 tháng: Ngày 15/6
- Sơ bộ năm: Ngày 15/12
- Chính thức năm: Ngày
15/4 năm sau

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 15/4 năm sau

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Ước 6 tháng: Ngày 15/6
- Sơ bộ năm: Ngày 15/12

21

Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài
gỗ chia theo loại lâm sản

22

Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài
gỗ chia theo loại lâm sản và loại
hình kinh tế

Chính
thức
năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 15/4 năm sau

23

Sản lượng gỗ khai thác chia
theo huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 15/4 năm sau

24

Sản lượng lâm sản ngoài gỗ
chia theo loại lâm sản và theo
huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 15/4 năm sau

25

Tỷ lệ che phủ rừng, diện tích và
tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 15/4 năm sau

Số vụ và diện tích rừng bị cháy
chia theo mục đích sử dụng và
chia theo huyện/thị

- Ước 6
tháng
- Sơ bộ
năm
- Chính
thức
năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Ước 6 tháng đầu năm:
Ngày 15/6
- Sơ bộ năm: Ngày 15/12
- Chính thức năm: Ngày
15/4 năm sau

26

- Sơ bộ
năm

6

Ghi chú

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

Số vụ và diện tích rừng bị chặt
phá chia theo mục đích sử dụng
và chia theo huyện/thị

- Ước 6
tháng
- Sơ bộ
năm
- Chính
thức
năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Ước 6 tháng đầu năm:
Ngày 15/6
- Sơ bộ năm: Ngày 15/12
- Chính thức năm: Ngày
15/4 năm sau

28

Năng lực hiện có và năng lực
mới tăng của các công trình thủy
lợi

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 30 tháng 3 năm sau

29

Chiều dài và tỷ lệ kênh mương
được kiên cố hóa chia theo
huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 30 tháng 3 năm sau

Tên biểu

Kỳ báo
cáo

27

STT

30

Diện tích gieo trồng áp dụng
quy trình thực hành nông nghiệp
tốt

Vụ...
năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Vụ Đông xuân: 5/7
- Vụ Mùa: Ngày 20/01
năm sau
- Chính thức năm: Ngày
20/01 năm sau

31

Số xã được công nhận đạt tiêu
chí nông thôn mới chia theo
huyện/thị

Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 30 tháng 3 năm sau

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Vụ Đông xuân: 10/7
- Vụ Mùa: Ngày 20/01
năm sau
- Chính thức năm: Ngày
20/01 năm sau

- Vụ...
- Năm

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

- Vụ Đông xuân: 10/7
- Vụ Mùa: Ngày 20/01
năm sau
- Chính thức năm: Ngày
20/01 năm sau

32

33

Diện tích cây trồng bị hạn chia
theo huyện/thị

Diện tích cây trồng bị úng chia
theo huyện/thị

Vụ...
năm

VI. Xã hội môi trường
VI.1 Khoa học và công nghệ
1

Số tổ chức khoa học và công
nghệ

Năm

Sở Khoa học và Công
nghệ

Ngày 15/02 năm sau

2

Số người trong các tổ chức
khoa học và công nghệ

Năm

Sở Khoa học và Công
nghệ

Ngày 15/02 năm sau

3

Số đề tài, dự án nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ

Năm

Sở Khoa học và Công
nghệ

Ngày 15/02 năm sau

4

Chi cho hoạt động khoa học và
công nghệ

Năm

Sở Khoa học và Công
nghệ

Ngày 15/02 năm sau

7

Ghi chú

STT

VI.2
1

Tên biểu

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

Tháng

Công an thành phố

Ngày 20 tháng báo cáo

An toàn xã hội và Trật tự tư
pháp
Tai nạn giao thông

2

Tình hình cháy, nổ và mức độ
thiệt hại

Tháng

Sở phòng cháy chữa
cháy

Ngày 20 tháng báo cáo

3

Số người nghiện ma túy có hồ
sơ quản lý và số xã/phường/thị
trấn không có người nghiện ma
túy

Năm

Công an thành phố

Ngày 20/3 năm sau

4

Số vụ, số bị can đã khởi tố

Năm

Viện Kiểm sát nhân
dân

Ngày 30/3 năm sau

5

Số vụ, số bị can đã truy tố

Năm

Viện Kiểm sát nhân
dân

Ngày 30/3 năm sau

Năm

Tòa án nhân dân

Ngày 30/3 năm sau

Nhiệm kỳ

Sở Nội vụ

Đầu nhiệm kỳ

Năm

Sở Nội vụ

Ngày 15/02 năm báo cáo

6

Số vụ, số người phạm tội đã kết
án

VI.3 Bình đẳng giới
1

Nữ đại biểu hội đồng nhân dân

2

Nữ đảm nhiệm các chức vụ
lãnh đạo chính quyền

3

Nữ tham gia cấp ủy đảng

4

Nữ đảm nhiệm các chức vụ chủ
chốt trong các tổ chức chính trị xã hội

Nhiệm kỳ
Năm

Đề nghị Ban Tổ chức
Thành ủy tổng hợp,
cung cấp số liệu

Đầu nhiệm kỳ
Ngày 15/02 năm báo cáo

VI.4 Môi trường

1

Số giờ nắng, độ ẩm không khí,
nhiệt độ không khí

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

Năm

2

Lượng mưa, mực nước và lưu
lượng nước một số sông chính

3

Số vụ thiên tai và thiệt hại về
người do thiên tai gây ra theo loại
thiên tai

Tháng

Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Ngày 17 hàng tháng

4

Thiệt hại về vật chất do thiên
tai gây ra theo loại thiên tai

Tháng

Sở Nông nghiệp và
PTNT

Ngày 15 hàng tháng

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

5

Mức giảm lượng nước dưới đất

8

Ghi chú

STT

6

Tên biểu

Mức giảm lượng nước mặt

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau
- Báo cáo sơ bộ: Ngày
16/12 năm báo cáo
- Báo cáo chính thức:
Ngày 20/3 năm sau

7

Số suối khô cạn theo mùa hoặc
vĩnh viễn

8

Tỷ lệ các doanh nghiệp được
cấp chứng chỉ quản lý môi trường

9

Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử
lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc
gia tương ứng

10

Tỷ lệ nước thải của các cơ sở
sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
được xử lý đạt tiêu chuẩn quy
định

11

Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử
lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia tương ứng

Năm

Sở Tài nguyên và Môi
trường

12

Số vụ vi phạm môi trường đã
phát hiện, số vụ đã xử lý

Tháng

Sở Tài nguyên và Môi
trường

Ngày 19 hàng tháng

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 30 /10 năm báo cáo

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 30 /10 năm báo cáo

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 30 /10 năm báo cáo

VI.5 Giáo dục và Đào tạo
1
2
3

Giáo dục mầm non
Giáo dục mầm non chia theo
huyện/thị xã/thành phố
Giáo dục phổ thông

4

Trường học, lớp học, phòng học
giáo dục phổ thông chia theo
huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 30 /10 năm báo cáo

5

Học viên giáo dục thường xuyên

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 20/02 năm sau

6

Số huyện/thị xã/thành phố đạt
chuẩn phổ cập giáo dục

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 20/02 năm sau

7

Một số chỉ tiêu chất lượng trong
giáo dục phổ thông

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 30 /10

8

Trung cấp chuyên nghiệp

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 15/02

9

Ghi chú

Tên biểu

STT

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

9

Đào tạo đại học

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 15/02

10

Đào tạo cao đẳng

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 15/02

11

Lĩnh vực đào tạo

Năm

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Ngày 15/02

VI.6

Lao động, Thương binh và xã
hội

1

Số nhà đại đoàn kết, nhà tình
nghĩa, nhà tình thương được xây
dựng và bàn giao cho các hộ dân
cư sử dụng

Năm

Sở Lao động – Thương
Ngày 18/12 năm báo cáo
binh và XH

2

Số tre em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn được chăm sóc, bảo vệ

Năm

Sở Lao động – Thương
Ngày 18/12 năm báo cáo
binh và XH

3

Số người già cô đơn có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn được
chăm sóc, bảo vệ

Năm

Sở Lao động – Thương
Ngày 18/12 năm báo cáo
binh và Xã hội

4

Số người được hỗ trợ xã hội
thường xuyên, đột xuất

Năm

Sở Lao động – Thương
Ngày 18/12 năm báo cáo
binh và Xã hội

Năm

Sở Lao động – Thương
Ngày 18/12 năm báo cáo
binh và Xã hội

5

Thiếu đói trong dân cư

VI.7 Dạy nghề
1

Cơ sở dạy nghề

Năm

Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Ngày 15/02

2

Giáo viên dạy nghề

Năm

Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Ngày 15/02

3

Học sinh học nghề

Năm

Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Ngày 15/02

4

Tuyển mới học nghề

Năm

Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Ngày 15/02

5

Học sinh học nghề tốt nghiệp

Năm

Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Ngày 15/02

VI.8 Y tế
1

Cơ sở y tế và giường bệnh

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

2

Nhân lực y tế

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

3

Y tế xã/phường và các chỉ tiêu y
tế

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

4

Tiêm chủng và mắc/chết các
bệnh có vắc xin tiêm chủng

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

5

Suy dinh dưỡng trẻ em

10

Ghi chú

STT

Tên biểu

Kỳ báo
cáo

Đơn vị
thực hiện báo cáo

Ngày có báo cáo ở
Cục Thống kê

6

Số ca mắc, chết do các bệnh dịch

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

7

Ngộ độc thực phẩm

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

8

HIV/AIDS

Năm

Sở Y tế

Ngày 20/02 năm sau

Ghi chú

VI.9 Văn hóa và Thể thao
1

Huy chương thi đấu thể thao
quốc tế (các môn thi đấu cá nhân)

Năm

Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch

Ngày 20/02 năm sau

2

Huy chương thi đấu thể thao
quốc tế (các môn thi đấu tập thể)

Năm

Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch

Ngày 15/02 năm sau

3

Thư viện

Năm

Sở Văn hóa -Thể thao
và Du lịch

Ngày 15/02 năm sau

4

Hộ dân cư, xã/phường/thị trấn,
thôn/ấp/bản tổ dân số văn hóa

Năm

Sở Văn hóa -Thể thao
và Du lịch

Ngày 15/02 năm sau

5

Số vụ ngược đãi người già, phụ
nữ và trẻ em trong gia đình và số
vụ đã được xử lý

Năm

Sở Văn hóa -Thể thao
và Du lịch

Ngày 15/02 năm sau

VI.10 Thông tin và Truyền thông
1

Xuất bản và bưu điện văn hóa

Năm

Sở Thông tin và
Truyền thông

Ngày 10/3 năm sau

2

Phát thanh, truyền hình

Năm

Sở Văn hóa -Thể thao
và Du lịch

Ngày 10/3 năm sau

B. CÁC BÁO CÁO DO CỤC THỐNG KÊ THỰC HIỆN
Tên biểu

STT

Kỳ
báo cáo

Thời gian lập báo cáo

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 31/8 năm sau

Năm

Ngày 30/9 năm sau

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 31/8 năm sau

I. Đầu tư và xây dựng
1

Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

2

Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với tổng
sản phẩm trên địa bàn

3

Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước
ngoài

4

Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn

Quí,
Năm

Ngày 31/8 năm sau

5

Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành

Năm

Ngày 31/8 năm sau

11

Ghi chú

Tên biểu

STT

Kỳ
báo cáo

Thời gian lập báo cáo

Quí,
Năm

Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

II. Công nghiệp
6

Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn

7

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Tháng

Ngày 17 hàng tháng

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Tháng,
Quí,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

9

Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế
tạo

Tháng,
Quý,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

10

Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế
tạo

Tháng,
Quý,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

Tổng mức bán lẻ hàng hoá

Tháng,
Quý,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

Tháng,
Quý,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

13

Lượng và giá trị xuất khẩu hàng hoá

Tháng,
Quý,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

14

Lượng và giá trị nhập khẩu hàng hoá

Tháng,
Quý,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

Tháng

Ngày 17 hàng tháng

Quí,
Năm

Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

8

III. Thương mại, giá cả

11

12

15

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số
giá đô la Mỹ
IV. Giao thông vận tải

16

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

17

Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển

Tháng,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 31/8 năm sau

18

Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển

Tháng,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 31/8 năm sau

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 30/9 năm sau

V. Tài khoản quốc gia
19

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn

12

Ghi chú

Tên biểu

STT

Kỳ
báo cáo

Thời gian lập báo cáo

20

Tổng sản phẩm trên địa bàn

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 30/9 năm sau

21

Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 30/9 năm sau

22

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 30/9 năm sau

Năm

Ngày 30/9 năm sau

6 tháng,
Năm

Ngày 17/6 hàng năm
Ngày 10/4 năm sau

Năm

Ngày 10/4 năm sau

Vụ, Năm

Theo Vụ cụ thể

Năm

Ngày 10/4 năm sau

23

Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người (tính
bằng VNĐ, USD)
VI. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

24
25

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và
nuôi trồng thuỷ sản

26

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

27

Diện tích cây lâu năm

28

Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu

Vụ, năm

Theo Vụ cụ thể

29

Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu

Vụ, năm

Theo Vụ cụ thể

30

Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người

Năm

Ngày 10/4 năm sau

31

Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác

2 lần/ năm

Theo cuộc điều tra

32

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

2 lần/ năm

Theo cuộc điều tra

5 năm/lần

Theo cuộc điều tra

Năm

Ngày 10/4 năm sau

2 lần/năm

Theo cuộc điều tra

Năm

Ngày 10/4 năm sau

33

Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục
vụ nông, lâm nghiệp

34

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản

35

Sản lượng thuỷ sản

36

Số lượng và công suất tầu thuyền có động cơ khai
thác hải sản
VII. Dân số

37

Dân số

Năm

Ngày 30/6 năm sau

38

Số hộ và cơ cấu hộ dân cư

Năm

Ngày 30/6 năm sau

39

Mật độ dân số

Năm

Ngày 30/6 năm sau

40

Tỷ số giới tính của dân số

Năm

Ngày 30/6 năm sau

41

Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

Năm

Ngày 30/6 năm sau

42

Tỷ suất sinh thô

Năm

Ngày 30/6 năm sau

43

Tổng tỷ suất sinh

Năm

Ngày 30/6 năm sau

44

Tỷ suất chết thô

Năm

Ngày 30/6 năm sau
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Tên biểu

STT

Kỳ
báo cáo

Thời gian lập báo cáo

45

Tỷ lệ tăng dân số (chung, tự nhiên)

Năm

Ngày 30/6 năm sau

46

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ

2 năm

Theo cuộc điều tra

VIII. Lao động, việc làm và bình đẳng giới
47

Lực lượng lao động

Năm

Theo cuộc điều tra

48

Số lao động đang làm việc

Năm

Theo cuộc điều tra

49

Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng dân số

Năm

Theo cuộc điều tra

50

Tỷ trọng lao động làm việc theo số giờ trong tuần

Năm

Theo cuộc điều tra

51

Số giờ làm việc bình quân 1 lao động trong tuần

Năm

Theo cuộc điều tra

52

Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo

Năm

Theo cuộc điều tra

53

Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp

Năm

Theo cuộc điều tra

54

Số người thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm

Năm

Theo cuộc điều tra

55

Thu nhập bình quân 1 lao động đang làm việc

2 năm

Theo cuộc điều tra

2 năm

Theo cuộc điều tra

5 năm

Theo cuộc điều tra

56

Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp/ chủ nhiệm
hợp tác xã/chủ trang trại
IX. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh tế, hành
chính, sự nghiệp

57

Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, hành
chính, sự nghiệp (không kể số hộ kinh tế cá thể nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản)

58

Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Năm

59

Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông, lâm nghiệp và
thuỷ sản

5 năm

60

Số trang trại, lao động trong các trang trại

2 năm
2 năm

61

Diện tích đất của trang trại

62

Giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ của trang trại

63

Số doanh nghiệp, lao động, vốn, lợi nhuận của
doanh nghiệp

Theo cuộc điều tra
Theo cuộc điều tra
Theo cuộc điều tra
Theo cuộc điều tra

2 năm

Theo cuộc điều tra

Năm

Theo cuộc điều tra

64

Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp

Năm

Theo cuộc điều tra

65

Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp

Năm

Theo cuộc điều tra

66

Giá trị tăng thêm trên 1 đồng giá trị tài sản cố định
của doanh nghiệp

Năm

Theo cuộc điều tra

67

Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của
doanh nghiệp

Năm

Theo cuộc điều tra

Năm

Theo cuộc điều tra

Năm

Theo cuộc điều tra

68
69

Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
Số hợp tác xã, xã viên, lao động, diện tích đất, vốn,
doanh thu của hợp tác xã
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Kỳ
báo cáo

Tên biểu

STT

X. Thông tin, truyền thông và công nghệ thông
tin

Thời gian lập báo cáo
Theo cuộc điều tra

70

Doanh thu bưu chính, chuyển phát và viễn thông

6 tháng,
Năm

Theo cuộc điều tra

71

Số thuê bao điện thoại bình quân 100 người dân

Năm

Theo cuộc điều tra

5 năm

Theo cuộc điều tra

72

Số máy vi tính đang sử dụng trong các cơ sở kinh tế,
hành chính, sự nghiệp

Theo cuộc điều tra

XI. Khoa học và công nghệ
73

Chi cho đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Năm

Theo cuộc điều tra

XII. Giáo dục và đào tạo
74

Theo cuộc điều tra

Chi tiêu cho giáo dục bình quân đầu người của hộ
dân cư

2 năm

Theo cuộc điều tra

5 năm

Theo cuộc điều tra

2 năm

Theo cuộc điều tra

2 năm

Theo cuộc điều tra

Quí,
Năm

Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

Tháng,
Quí,
Năm

Ngày 17 hàng tháng
Ngày 17 tháng cuối quí
Ngày 31/8 năm sau

Năm

Ngày 31/8 năm sau

XIII. Y tế và chăm sóc sức khỏe
75
76

Số người tàn tật
Chi tiêu cho y tế bình quân đầu người của hộ dân
cư
XIV. Văn hóa, thể thao và du lịch

77
78

79

80

Chi tiêu cho văn hoá, thể thao bình quân đầu người của
hộ dân cư
Doanh thu dịch vụ du lịch

Số lượt khách du lịch
Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu
trú
XV. Mức sống dân cư

81

Tỷ lệ hộ nghèo

Năm

Theo cuộc điều tra

82

Chỉ số khoảng cách nghèo

Năm

Theo cuộc điều tra

2 năm

Theo cuộc điều tra

83

Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu
người 1 tháng

84

Cơ cấu nhà ở của hộ dân cư

10 năm

Theo cuộc điều tra

85

Diện tích nhà ở bình quân đầu người

10 năm

Theo cuộc điều tra

86

Tỷ lệ hộ dân cư có một số đồ dùng lâu bền

10 năm

Theo cuộc điều tra

87

Tỷ lệ hộ dân cư được sử dụng nước sạch

10 năm

Theo cuộc điều tra

88

Tỷ lệ hộ dân cư dùng điện sinh hoạt, dung hố xí hợp vệ
sinh

10 năm

Theo cuộc điều tra

89

Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (Hệ số
Gini)

2 năm

Theo cuộc điều tra
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