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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

 

 

PHƯƠNG ÁN 

Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2015-2020 

(Ban hành theo Quyết điṇh số 74/ QĐ- TCTK, ngày 02  tháng 3  năm 2016                         

của Tổng cuc̣ trưởng Tổng cuc̣ Thống kê) 

  

 1. Mục đích và yêu cầu điều tra 

 1.1.  Mục đích 

 Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về giá xuất khẩu, giá nhâp̣ khẩu để 

biên soạn chỉ số giá xuất khẩu, chỉ số giá nhập khẩu đáp ứng một số mục đích 

chủ yếu sau: 

 - Cung cấp thông tin thống kê về giá và chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu 

cho các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế - xã 

hội, đánh giá năng lực cạnh tranh của quốc gia, phân tích ảnh hưởng của giá 

quốc tế vào sản xuất, tiêu dùng và lạm phát trong nước; 

 - Đo lường biến động của giá xuất khẩu, giá nhập khẩu để Tổng cục 

Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn 

là Cục Thống kê) loại trừ biến động của yếu tố giá trong việc tính toán một số 

chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; 

 - Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác về giá và chỉ số giá 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

 1.2. Yêu cầu 

 Nội dung điều tra phản ảnh sát thực, đầy đủ, đảm bảo mức độ tin cậy của 

biến động giá xuất khẩu, giá nhâp̣ khẩu theo thời gian tháng. 

2. Đối tượng, đơn vị, phạm vi điều tra 

 2.1. Đối tươṇg điều tra 

 Các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu của Viêṭ Nam. 

 2.2. Đơn vi ̣điều tra 

 Các doanh nghiêp̣ hạch toán độc lập có hoaṭ đôṇg xuất khẩu, nhâp̣ khẩu 

hàng hóa. Mỗi doanh nghiệp là một đơn vị điều tra. 
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 2.3. Phaṃ vi điều tra 

 Cuộc điều tra thực hiện tại 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 

đây viết gọn là tỉnh) đại diện cho hoạt động xuất khẩu, nhâp̣ khẩu hàng hóa của 

Việt Nam thời kỳ 2015-2020. 

 Thu thập thông tin các mặt hàng thuộc phạm vi thống kê xuất khẩu, nhâp̣ 

khẩu hàng hóa; không điều tra mặt hàng xuất khẩu, nhâp̣ khẩu dịch vụ. Tổng số 

mặt hàng điều tra là 519 mặt hàng xuất khẩu và 903 mặt hàng nhập khẩu (mã 

HS 6 số). 

 3. Thời điểm, thời gian và thời kỳ thu thập số liệu 

 3.1. Thời điểm và thời gian thu thập số liệu 

 Cuộc điều tra tiến hành mỗi tháng một lần, bắt đầu từ ngày 30 hàng tháng 

(riêng tháng Hai, thời điểm điều tra vào ngày cuối cùng của tháng) đến ngày 02 của 

tháng sau tháng báo cáo. 

 3.2. Thời kỳ thu thập số liệu 

 Số liệu giá xuất khẩu, giá nhâp̣ khẩu là giá thời kỳ, là giá bình quân tháng. 

 4. Nội dung và phiếu điều tra 

 4.1. Nội dung điều tra  

 Điều tra thông tin chung bao gồm: Tên doanh nghiệp; địa chỉ; ma ̃số thuế; 

điện thoại; fax; email.  

 Điều tra về mặt hàng gồm: Tên mặt hàng; quy cách phẩm cấp; thị trường 

nước xuất khẩu (nước hàng đến), thị trường nước nhập khẩu (nước sản xuất/ 

nước xuất xứ); đơn vị tính (USD/ đơn vị sản phẩm); giá tính theo đô la Mỹ 

(trong đó xuất khẩu tính theo giá FOB, nhập khẩu tính theo giá CIF). 

 Giá điều tra thu thập thông tin là giá xuất khẩu, giá nhập khẩu của doanh 

nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu và doanh nghiệp thương mại có 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Giá xuất khẩu tương ứng với số tiền Việt Nam 

bán một đơn vị hàng hóa cho bạn hàng nước ngoài giao tại biên giới Việt Nam 

tính theo giá FOB (và tương đương). Giá nhập khẩu tương ứng với số tiền Việt 

Nam mua một đơn vị hàng hóa của bạn hàng nước ngoài bao gồm giá trị hàng 

hóa, chi phí bảo hiểm và chi phí vận tải hàng hóa nhận hàng tại biên giới Việt 

Nam tính theo giá CIF (và tương đương). 

 4.2. Phiếu điều tra 

 Nội dung điều tra được thể hiện trên các mẫu phiếu sau: 

 - Phiếu số 1.1/ĐTG.T-XK: Phiếu thu thập thông tin giá xuất khẩu tháng; 

 - Phiếu số 1.2/ĐTG.T-NK: Phiếu thu thập thông tin giá nhâp̣ khẩu tháng. 

 5. Các bảng danh mục sử dụng trong điều tra 

 Cuộc điều tra sử dụng 6 loại danh mục: 
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(1) Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành theo Thông tư số 

103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

(2) Danh mục các nước phân theo khu vực địa lý, châu lục; 

(3) Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010 ban hành theo Quyết 

định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ và được 

cập nhật đến ngày 30/6/2015; 

(4) Danh mục mặt hàng đại diện điều tra giá xuất khẩu, giá nhâp̣ khẩu phân 

theo cấu trúc HS thời kỳ 2015-2020; 

(5) Danh mục mặt hàng đại diện điều tra giá xuất khẩu, giá nhâp̣ khẩu 

phân theo cấu trúc nhóm hàng chủ yếu thời kỳ 2015-2020 (Phụ lục 1: Danh mục 

mặt hàng đại diện điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu phân theo cấu trúc chỉ số); 

(6) Danh mục cấu trúc chỉ số giá theo nhóm hàng chủ yếu và theo nhóm 

HS thời kỳ 2015-2020. 

  

 TỔNG CUC̣ TRƯỞNG 

   

(Đã ký) 

 

Nguyễn Bích Lâm 

 


