
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 5258/BKHĐT-TCTK 
V/v triển khai thực hiện Đề án Thống kê 

khu vực kinh tế chưa được quan sát 

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019 

 
 

Kính gửi:   
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 - Tòa án nhân dân tối cao; 
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
 - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-
TTg ban hành Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, để triển khai 
thực hiện Đề án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Bộ, 
ngành và địa phương) triển khai một số nội dung sau: 

1. Tổ chức thực hiện các nội dung được phân công chủ trì trong Kế hoạch 
triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (gửi kèm 
Công văn này). 

2. Định kỳ hàng năm, các Bộ, ngành và địa phương gửi kết quả thực hiện 
Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng 
cục Thống kê) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành và 
địa phương phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo) 
- Văn phòng Chính phủ;  
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TCTK. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

 
 

 



KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  
ĐỀ ÁN “THỐNG KÊ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT”  

(Ban hành kèm theo Công văn số 5258/BKHĐT-TCTK ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

I. Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm quốc tế đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát 

1 Nghiên cứu, chuẩn hóa các khái niệm, các biểu hiện đặc trưng, các yếu tố cấu thành và nguyên nhân phát sinh, hoạt động của khu vực kinh tế 
chưa được quan sát  

a 

Nghiên cứu, chuẩn hóa các khái niệm, các biểu hiện 
đặc trưng, các yếu tố cấu thành và nguyên nhân 
phát sinh, hoạt động của khu vực kinh tế chưa được 
quan sát 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
02/2020 Báo cáo 

b Nghiên cứu, chuẩn hóa khái niệm về lao động, việc 
làm phi chính thức 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, các Bộ, 
ngành liên quan; 
UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

Tháng 
02/2020 Báo cáo 

c 
Ban hành khái niệm, xác định các biểu hiện đặc trưng, 
các yếu tố cấu thành và nguyên nhân phát sinh, hoạt 
động của khu vực kinh tế chưa được quan sát 

 Tháng 3/2020 Ấn phẩm 

2 Khảo sát, học tập kinh nghiệm đo lường khu vực kinh 
tế chưa được quan sát của một số nền kinh tế 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

 Các Bộ, ngành liên 
quan 

Tháng 
10/2020 Báo cáo  

3 Xây dựng phương pháp đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam 

a Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung phương pháp đo lường 
khu vực kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
10/2020 Báo cáo 

b Ban hành phương pháp đo lường khu vực kinh tế chưa 
được quan sát ở Việt Nam 

Tháng 
12/2020 Ấn phẩm 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

II. Đánh giá thực trạng khu vực kinh tế chưa được quan sát  

1 Khảo sát, đánh giá thực trạng phạm vi khu vực kinh tế chưa được quan sát; xác định các đặc điểm nhận dạng, các yếu tố cấu thành và nguyên 
nhân phát sinh, hoạt động khu vực kinh tế này ở Việt Nam 

a 

Xác định, cập nhật các đặc điểm nhận dạng, nguyên 
nhân phát sinh, hoạt động thuộc khu vực kinh tế 
chưa được quan sát phân theo các yếu tố, theo 
ngành, lĩnh vực 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 4/2020 Báo cáo 

b Xác định, cập nhật các đặc điểm về lao động, việc làm 
phi chính thức 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê); 
các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 4/2020 Báo cáo 

2 Lập danh mục các hoạt động kinh tế chưa được quan sát 

a 
Lập, cập nhật tổng hợp danh mục các hoạt động kinh 
tế chưa được quan sát phân theo yếu tố, theo ngành, 
lĩnh vực 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 5/2020 Danh mục 

b Lập, cập nhật, tổng hợp danh mục các loại hình lao 
động, việc làm phi chính thức 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 5/2020 Danh mục 

c 
Ban hành Danh mục các hoạt động kinh tế chưa được 
quan sát, danh mục các loại hình lao động, việc làm 
phi chính thức 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê)  Tháng 6/2020 Quyết định 

III. Đo lường và cập nhật kết quả biên soạn tài khoản quốc gia 

1 
Xác định phương pháp đo lường, cập nhật kết quả sản 
xuất kinh doanh của khu vực kinh tế chưa được quan 
sát trong biên soạn các chỉ tiêu tài khoản quốc gia 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên quan; 
UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

Tháng 7/2020 Báo cáo 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

2 
Xây dựng, hoàn thiện, ban hành Hệ thống chỉ tiêu, 
nguồn thông tin đầu vào phục vụ đo lường khu vực 
kinh tế chưa được quan sát 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 8/2020 Quyết định 

3 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, hoàn 
thiện quy trình đo lường và cập nhật kết quả biên soạn 
các chỉ tiêu tài khoản quốc gia 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 8/2020 Quy trình 

4 
Thu thập, tổng hợp thông tin đầu vào, đo lường kết quả 
sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế chưa được 
quan sát 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
11/2020 và 

các năm tiếp 
theo 

File số liệu và 
Báo cáo 

5 Đo lường chính thức, cập nhật kết quả biên soạn tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội liên quan  

a Đo lường thử nghiệm năm 2019, đánh giá kết quả, rút 
kinh nghiệm 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
12/2019 

File số liệu và 
Báo cáo  

b Đo lường chính thức năm 2020 

Tháng 
12/2020 và 

các năm  
tiếp theo 

File số liệu và 
Báo cáo  

c 

Cập nhật kết quả biên soạn tổng sản phẩm trong nước 
(GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội liên quan 

Tháng 
12/2020 và 

các năm  
tiếp theo 

File số liệu và 
Báo cáo  

d 
Tuyên truyền, phổ biến, công bố kết quả đo lường 
chính thức, kết quả cập nhật biên soạn GDP và GRDP 
và các chỉ tiêu kinh tế xã hội liên quan  

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

Tháng 
12/2020 và 

các năm  
tiếp theo 

Các hình thức 
tuyên truyền, 
phổ biến 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

IV. Đổi mới, hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ thống kê 

1 
Xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, cung cấp, chia 
sẻ thông tin thống kê khu vực kinh tế chưa được quan 
sát giữa các Bộ, ngành, địa phương 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 9/2020 
Văn bản phối 
hợp, chia sẻ 
thông tin 

2 Tổ chức khai thác dữ liệu hồ sơ hành chính phục vụ đo 
lường khu vực kinh tế chưa được quan sát 

Các Bộ, ngành liên quan; 
UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương 

 
Tháng 7/2020 

và các năm 
tiếp theo 

 File số 
liệu/Báo cáo 
 

3 
Bổ sung hoàn thiện Quy trình biên soạn số liệu tổng 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 7/2020 
và các năm 

tiếp theo 
Báo cáo 

4 

Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đo lường, 
cập nhật kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực kinh 
tế chưa được quan sát biên soạn các chỉ tiêu tài khoản 
quốc gia 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
10/2020 

Hội thảo; Lớp 
đào tạo; Văn 
bản hướng dẫn 

5 Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê phản ánh đầy đủ hơn quy mô của nền kinh tế 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
12/2025 Báo cáo 

6 

Cài đặt nhu cầu thông tin về sản xuất kinh doanh của 
khu vực kinh tế chưa được quan sát vào các cuộc điều 
tra, tổng điều tra thống kê và các chế độ báo cáo 
thống kê 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
12/2025 

Phiếu Điều tra, 
các Chế độ báo 
cáo thống kê 
bổ sung thu 
thập thông tin 
về khu vực 
kinh tế chưa 
được quan sát 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

V. Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản pháp lý liên quan đến sản xuất kinh doanh 

1 Rà soát, bổ sung hoàn thiện, ban hành các văn bản 
pháp lý quy định đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Công Thương; các Bộ, 
ngành liên quan; UBND 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 

2 Rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp lý về chỉ đạo, quản lý, điều hành nền kinh tế nói chung và khu vực kinh tế chưa được quan sát nói 
riêng 

a Ban hành các văn bản pháp lý quản lý nhà nước về lao 
động và việc làm 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội 

Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam; các Bộ, ngành 
liên quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 

b 
Ban hành các văn bản pháp lý tăng cường quản lý 
nhằm chính thức hóa các hoạt động kinh tế phi 
chính thức 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Bộ Công Thương; Bộ 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội; các Bộ, 
ngành liên quan; 
UBND tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương  

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 

c 
Ban hành các văn bản pháp lý định hướng chính sách 
về quản lý thuế nhằm mở rộng cơ sở thuế, chống xói 
mòn nguồn thu ngân sách Nhà nước 

Bộ Tài chính 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 

d 

Ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức 
năng trong công tác này 

Các Bộ, ngành quản lý 
chuyên ngành, lĩnh vực 

Ban Chỉ đạo 389 Quốc 
gia; các Bộ, ngành 
liên quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương  

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 



6 

 

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

e 

Ban hành các văn bản pháp lý đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ 
ngân hàng, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, 
hiện đại vào hoạt động thanh toán, đẩy mạnh các hình 
thức, dịch vụ thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi đáp 
ứng nhu cầu của người dân, tổ chức trong nền kinh tế; 
đồng thời tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền 
theo quy định của pháp luật 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 

g Ban hành các văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh tế 
chưa được quan sát ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

 
Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 9/2025 
Báo cáo và các 
văn bản pháp 
lý liên quan 

h Ban hành các văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh tế 
chưa được quan sát ngành công nghiệp và thương mại Bộ Công Thương 

i Ban hành các văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh 
tế chưa được quan sát ngành xây dựng Bộ Xây dựng 

k Ban hành các văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh 
tế chưa được quan sát ngành giao thông vận tải Bộ Giao thông Vận tải 

l Ban hành các văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh 
tế chưa được quan sát ngành thông tin, truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

m Ban hành các văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh tế 
chưa được quan sát lĩnh vực tài nguyên, môi trường 

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường 

3 Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực 
hiện Đề án hàng năm 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành được 
giao chủ trì công việc 
của Đề án 

Quý I/2020 và  
các năm  
tiếp theo 

Báo cáo  
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian 
hoàn thành 

Sản phẩm 
chính 

VI. Hợp tác quốc tế về thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát 

1 
Trao đổi kinh nghiệm và cập nhật lý luận, nghiệp vụ 
tiên tiến về đo lường khu vực kinh tế chưa được 
quan sát 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
12/2019 và 

các năm  
tiếp theo 

 Báo cáo 

2 

Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các Tổ chức 
quốc tế và Cơ quan Thống kê quốc gia dành cho các 
hoạt động nghiên cứu và triển khai đo lường khu vực 
kinh tế chưa được quan sát 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(Tổng cục Thống kê) 

Các Bộ, ngành liên 
quan; UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương 

Tháng 
12/2019 và 

các năm  
tiếp theo 

Hội thảo và Báo 
cáo tiếp nhận hỗ 
trợ kỹ thuật 
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