Mục đích:Phục vụ việc biên soạn và công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban
hành theo Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005. Nguyên tắc xây dựng Chế độ báo cáo thống
kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành: Bảo đảm đáp ứng yêu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước. Thứ nhất, chế độ
báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành phải đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh
vực do Bộ, ngành được phân công, bao gồm những chỉ tiêu thống kê đã được quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống
kê quốc gia mà Bộ, ngành có trách nhiệm chính trong việc thu thập, tổng hợp. Thứ hai, chế độ báo cáo thống kê tổng
hợp áp dụng đối với Bộ, ngành còn bao hàm những chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia tuy
phân công cho Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp nhưng cần thu thập từ các Bộ, ngành để tính
toán chung. Bảo đảm tính khả thi. Tính khả thi được thể hiện ở các mặt: có thể thực hiện được trong thực tế, phù hợp
với tổ chức và nguồn nhân lực của thống kê Bộ, ngành, bảo đảm khai thác tối đa thông tin thống kê từ hồ sơ hành
chính của các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực phụ trách. Tính khả thi còn được thể hiện ở mức độ chi
tiết của phân tổ chính, kỳ cung cấp và phân công thu thập. Bảo đảm tính thống nhất. Bảo đảm tính thống nhất về chỉ
tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm tính so sánh quốc
tế. Bảo đảm không trùng lặp. Không trùng lặp, chồng chéo giữa 2 kênh thông tin Bộ, ngành và thông tin thuộc hệ
thống tổ chức thống kê tập trung. Phạm vi thống kê: Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi
quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Bộ, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nào thì sẽ ban hành
chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chế độ báo cáo thống kê cơ sở thuộc lĩnh vực đó và chịu trách nhiệm thu thập
thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực đó bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành và thông tin
thống kê của các đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành khác và địa phương. Đối với báo cáo: Đơn vị báo cáo
được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu thống kê. Cơ quan thống kê trực thuộc Bộ, ngành tổng hợp
số liệu thuộc lĩnh vực Bộ, ngành được giao quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực. Cơ quan thống kê thuộc các đơn vị
trực thuộc Bộ (Tổng cục, Cục…) tổng hợp số liệu phần đơn vị trực tiếp quản lý. Thời hạn báo cáo: Kỳ báo cáo, ngày
nhận báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu thống kê. Phương thức gửi báo cáo: Các báo
cáo thống kê được thực hiện dưới 2 hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử). Báo
cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị để thuận lợi cho việc kiểm tra, đối chiếu, xử lý số
liệu.
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