Vi quyt tâm ng dng ti a công ngh thông tin trong iu tra thng kê, Tng cc Thng kê ln u tiên
ã áp dng hình thc phiu iu tra in t trong Tng iu tra dân s và nhà 2019 (TTDSNO 2019) cuc tng iu tra có quy mô ln nht c nc.
TTDSNO 2019 ã thc hin xã hi hóa v thit b di ng phc v tng iu tra (huy ng s dng thit b ca iu
tra viên thng kê thay vì mua và trang b thit b cho h). Kt qu, 99,95% h gia ình c thu thp
thông tin bng phiu in t trên thit b di ng (CAPI) và phiu in t trc tuyn (Webform); ch mt b
phn rt nh h gia ình c kho sát bng phiu giy truyn thng do sinh sng ti khu vc vùng sâu,
vùng xa, vùng hi o - ni iu kin v h tng công ngh thông tin còn hn ch.

Vic ci tin này ã mang li nhiu li ích, hiu qu thit thc, c th: nâng cao cht lng s liu; gim công
sc ca các lc lng tham gia tng iu tra trong thu thp thông tin, kim tra phiu và nghim thu kt
qu; nm bt thông tin v cht lng, tin có ch o kp thi; tng cng tính minh bch và cht ch ca quy
trình sn xut thông tin thng kê; rút ngn thi gian công b kt qu và tit kim ngân sách nhà nc.
Sau thành công ca TTDSNO 2019, Tng cc Thng kê tip tc tng cng ng dng công ngh
thông tin trong iu tra nông thôn, nông nghip gia k nm 2020 và Tng iu tra kinh t nm 2021
vi 100% phiu thu thp thông tin c thit k di hình thc phiu in t. Ngoài nhng hiu qu nh ã cp
trên, nh ng dng công ngh thông tin, s lng phiu Tng iu tra kinh t ã gim t 41 phiu nm 2017
xung còn 22 phiu nm 2021.
ng thi, vic ng dng ti a công ngh thông tin trong Tng iu tra kinh t nm 2021 gia bi cnh c nc
chu nh hng nng n bi dch Covid-19 cng ã cho thy nhng u th vt tri khi vic giám sát, kim tra
và duyt s liu có th tin hành trc tuyn và song song vi quá trình thu thp thông tin ti a bàn,
giúp hn ch ti a nh hng ca dch bnh n công tác tin hành tng iu tra.
Bên cnh các cuc tng iu tra và iu tra gia k, hàng nm, Tng cc Thng kê ã tin hành các cuc
iu tra thng xuyên thuc nhiu lnh vc nh: công nghip, xây dng, vn u t; thng mi, dch v; nông,
lâm nghip, thy sn; giá; dân s, lao ng và vic làm... Trong nm 2021, Tng cc Thng kê tin
hành 26 cuc iu tra (bao gm tng iu tra kinh t); trong ó, 13 cuc iu tra ã chuyn t hình thc s
dng phiu giy truyn thng sang s dng phiu in t, chim 50% tng s cuc iu tra.
Song song vi vic ci tin hình thc thu thp thông tin, công tác lp bng kê, kim tra, giám sát
và x lý d liu các cuc iu tra cng c thc hin thông qua các phn mm, chng trình iu hành tác
nghip. Ngoài ra, Tng cc Thng kê cng ang tng bc chuyn i hình thc thu thp thông tin i vi mt
s cuc iu tra thng xuyên khác vi mc tiêu n nm 2025, thay th 85% phiu giy bng phiu in t

trong iu tra và tng iu tra thng kê và n nm 2030, t l này t trên 95%./.
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