
 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TCTK-TTDL Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2021 

  V/v triển khai thu thập thông tin  

lập bảng cân đối liên ngành và tính 

 hệ số chi phí trung gian năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan Đảng; 

- Các cơ quan hành chính; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các đơn vị sự nghiệp; 

- Các tập đoàn, tổng công ty. 

 

Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo 

Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng 

cục Thống kê tổ chức điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và 

tính hệ số chi phí trung gian năm 2021 (viết gọn là điều tra IO năm 2021). 

1. Mục đích điều tra 

- Lập Bảng cân đối liên ngành (Bảng IO);  

- Biên soạn hệ số chi phí trung gian và các hệ số tài khoản quốc gia cho cả 

nước và các vùng kinh tế; 

- Đánh giá sự thay đổi cơ cấu chi phí sản xuất, tích luỹ, tiêu dùng, xuất 

khẩu, nhập khẩu và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp khác. 

2. Nội dung điều tra, phiếu điều tra 

Cuộc điều tra thu thập thông tin về: Loại hình hoạt động, ngành sản phẩm 

chính, thu, chi thường xuyên, tổng giá trị khấu hao/hao mòn tài sản cố định, chi 

phí cho người lao động, chi trả lãi tiền vay ngân hàng, các khoản nộp ngân sách 

nhà nước, tổng chi phúc lợi xã hội, tồn kho và sản phẩm dở dang… 

3. Thời gian thu thập thông tin và thời kỳ của thông tin thu thập. 

- Thời gian thu thập thông tin trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 15/11/2021 

đến ngày 15/12/2021. Thông tin điều tra được gửi về Tổng cục Thống kê trước 

ngày 16/12/2021. 

- Thời kỳ của thông tin thu thập như sau: 

+ Số liệu thu thập tại thời điểm 01/01/2019 và 31/12/2019 đối với các chỉ 

tiêu về lao động, giá trị tài sản cố định, sản phẩm dở dang, thành phẩm tồn kho, 

giá trị tồn kho hàng hóa.  

+ Số liệu về thu, chi hoạt động của đơn vị, hao mòn tài sản, các khoản phải 

nộp ngân sách, chi phúc lợi năm 2019 của cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã 

hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hiệp hội thuộc khối Trung ương. 
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+ Số liệu thu thập theo thời kỳ của cả năm 2019 đối với các chỉ tiêu về kết 

quả sản xuất kinh doanh, chi phí, hao mòn/khấu hao tài sản cố định, thuế, giá trị 

xuất, nhập khẩu. 

4. Cách thực hiện 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống thu thập thông tin theo đường link: website 

https://io.gso.gov.vn. 

- Các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Trung ương, đơn vị sự nghiệp 

Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được cơ quan Thống kê liên hệ trực tiếp 

và cung cấp thông tin đăng nhập. 

- Các tập đoàn, tổng công ty đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập và 

mật khẩu là mã số thuế của tập đoàn, tổng công ty. 

Bước 2: Đổi mật khẩu để bảo mật thông tin của đơn vị 

Sau khi đăng nhập lần đầu, hệ thống yêu cầu đơn vị đổi mật khẩu để bảo 

mật thông tin, Yêu cầu: mật khẩu phải bao gồm cả ký tự dạng số và dạng chữ. 

Bước 3: Thực hiện cung cấp thông tin  

Sau khi đơn vị đổi mật khẩu thành công, giao diện website sẽ hiển thị phiếu 

điều tra mà đơn vị cần cung cấp thông tin. (Đơn vị bấm vào dấu hiển thị ở mỗi 

câu hỏi trên giao diện để tham khảo hướng dẫn cách ghi thông tin) 

Đơn vị cung cấp thông tin theo các câu hỏi hiển thị trên màn hình, trong 

quá trình kê khai có thể sử dụng chức năng “Lưu tạm” để lưu dữ liệu đã khai thông 

tin. Sau khi hoàn thành từng nhóm câu hỏi, đơn vị bấm nút “Hoàn thành kê khai 

Câu…- Câu…” giao diện sẽ chuyển sang nhóm câu hỏi tiếp theo để điền thông 

tin. Khi đơn vị đã hoàn thành toàn bộ các nhóm câu hỏi thì bấm nút “Đơn vị kê 

khai xác nhận hoàn thành toàn bộ phiếu”.  

Trong quá trình cung cấp thông tin nếu cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với điều 

tra viên theo số điện thoại hiển thị trên giao diện phiếu điều tra hoặc cán bộ phụ 

trách (theo phụ lục 1 đính kèm)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Cục Thống kê tỉnh/thành phố (để phối hợp); 

- Vụ Hệ thống Tài khoản Quốc gia; 

- Lưu: VT, TTDL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Tiến 

 

https://io.gso.gov.vn/
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