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LêI NãI §ÇU 
 

hi hành Luật Thống kê và Nghị định số 40/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thống kê, ngày 15 tháng 8 

năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ban hành Chế 
độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành. Quyết định này thay thế các 
quy định trước đây về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Bộ, ngành. 

 T

Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành là kênh thu thập thông 
tin quan trọng giúp Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố các chỉ tiêu trong 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. 

Trong quá trình soạn thảo chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, 
ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và sự hỗ trợ của UNDP Hà Nội. 
Nhân dịp này, Tổng cục Thống kê xin gửi lời cảm ơn tới các Bộ, ngành và UNDP Hà Nội 
đã tham gia và hỗ trợ trong quá trình xây dựng chế độ báo cáo thống kê tổng hợp. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và cá nhân trong quá trình thực hiện, Tổng 
cục Thống kê xuất bản cuốn "Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, 
ngành". Cuốn sách gồm: 

I- Những quy định chung 

II- Danh mục biểu mẫu báo cáo 

III- Biểu mẫu và giải thích chế độ báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Vụ Phương pháp 
chế độ thống kê và Công nghệ thông tin - Tổng cục Thống kê (Số 2 Hoàng Văn Thụ - Ba 
Đình - Hà Nội, điện thoại: 7343680 Email: phuongphapchedo@gso.gov.vn). 
 

TæNG CôC THèNG K£  
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 MỤC LỤC 
 

Lời nói đầu 5 

- Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, 
ngành. 

7 

- Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ban hành kèm 
theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

8 

I- Quy định chung 8 

II- Danh mục biểu mẫu báo cáo 9 

III- Biểu mẫu báo cáo áp dụng đối với từng Bộ, ngành 19 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 19 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 41 

Bộ Tài chính 59 

Tổng cục Hải quan 84 

Ngân hàng Nhà nước 107 

Bảo hiểm xã hội 142 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 157 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 183 

Bộ Công thương 201 

Bộ Công an 210 

Bộ Quốc phòng 222 

Bộ Giao thông vận tải 232 

Cục Hàng không 242 

Cục Hàng hải 255 

Cục Đường sắt 262 

Cục Đăng kiểm 265 

Bộ Thông tin và Truyền thông  268 

Bộ Khoa học và Công nghệ 300 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 314 

Bộ Y tế 361 

Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch 385 

Bộ Nội vụ 412 
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 CéNG HßA X∙ HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THñ T¦íNG CHÝNH PHñ 

Số:  111/2008/QĐ-TTg  
  Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

QUYÕT §ÞNH 
 Ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp 

 áp dụng đối với Bộ, ngành 
 

THñ T¦íNG CHÝNH PHñ 
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
 

 
QUYÕT §ÞNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp 
dụng đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là Chế độ báo cáo 
thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành). 

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm 
tra, thanh tra thực hiện chế độ báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành 
Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 
Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- BQL KKTCKQT Bờ Y; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN,  
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). M 

THñ T¦íNG 
(Đã ký) 

 
 
 
 
 

Nguyễn Tấn Dũng 
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THỦ TƯỚNG 
CHÍNH PHỦ 

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

 
CHÕ §é B¸O C¸O THèNG K£ TæNG HîP 

¸P DôNG §èI VíI Bé, NGμNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/2008/QĐ -TTg  
ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 

I- QUY ĐỊNH CHUNG  

1. 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. 

2. Nguyên tắc xây dựng Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, 
ngành: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 
d) 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. 

3. 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. 
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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. 

4. Đơn vị 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. 

5. 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. 

6. 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. 

II- DANH MôC BIÓU MÉU B¸O C¸O 
 

STT Ký hiÖu biÓu Tªn biÓu 
Kú  

b¸o c¸o 
Ngμy nhËn b¸o c¸o 

 1. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Tµi nguyªn  
vµ M«i tr−êng 

    

1 01B/TNMT HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

2 02B/TNMT HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt chia theo tØnh/thµnh phè N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

3 03B/TNMT Sè giê n¾ng, l−îng m−a, ®é Èm kh«ng khÝ, nhiÖt ®é 
kh«ng khÝ 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

4 04B/TNMT Mùc n−íc vµ l−u l−îng ë mét sè s«ng chÝnh N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

5 05B/TNMT Hµm l−îng chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

6 06B/TNMT Hµm l−îng chÊt ®éc h¹i trong n−íc mÆt N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

7 07B/TNMT C−êng ®é tiÕng ån vµ ®é rung t¹i khu c«ng nghiÖp, 
khu tËp trung d©n c− 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

8 08B/TNMT Sè vô dÇu trµn vµ ho¸ chÊt rß rØ trªn biÓn N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

9 09B/TNMT Khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt xö lý chÊt th¶i ®¹t 
quy chuÈn kü thuËt 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

10 10B/TNMT Xö lý n−íc th¶i, chÊt th¶i r¾n, chÊt th¶i khÝ, chÊt th¶i 
nguy h¹i 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau
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(Tiếp theo) 

STT Ký hiÖu biÓu Tªn biÓu 
Kú  

b¸o c¸o 
Ngμy nhËn b¸o c¸o 

 2. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Lao ®éng, 
Th−¬ng binh vµ X∙ héi 

    

11 01B/L§TBXH Sè lao ®éng ®−îc t¹o viÖc lµm trong kú 6 th¸ng, 
n¨m 

6 th¸ng: ngµy 15 th¸ng 7; 
n¨m: ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 
sau 

12 02B/L§TBXH Sè lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi 
theo hîp ®ång 

6 th¸ng, 
n¨m 

6 th¸ng: ngµy 15/7; n¨m: 
ngµy 30/4 n¨m sau 

13 03B/L§TBXH C¬ së vËt chÊt d¹y nghÒ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

14 04B/L§TBXH Gi¸o viªn d¹y nghÒ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

15 05B/L§TBXH Häc sinh häc nghÒ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

16 06B/L§TBXH Häc sinh häc nghÒ tèt nghiÖp N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

17 07B/L§TBXH Sè ng−êi tµn tËt ®−îc trî cÊp N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

18 08B/L§TBXH ThiÕu ®ãi trong n«ng d©n Th¸ng Ngµy 15 th¸ng cã ph¸t 
sinh thiÕu ®ãi 

 3. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Tµi chÝnh     

19 01B/TC Thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc Th¸ng, 
n¨m 

Th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o 
c¸o; n¨m: ngµy 22 th¸ng 
10 

20 02B/TC Chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc Th¸ng, 
n¨m 

Th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o 
c¸o; n¨m: ngµy 22 th¸ng 
10 

21 03B/TC Thu ng©n s¸ch nhµ n−íc theo cÊp ng©n s¸ch N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

22 04B/TC Chi ng©n s¸ch nhµ n−íc theo cÊp ng©n s¸ch N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

23 05B/TC Thu, chi ng©n s¸ch nhµ n−íc cña c¸c tØnh, 
 thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø 
hai sau n¨m thùc hiÖn 

24 06B/TC Nî cña Nhµ n−íc N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø 
hai sau n¨m thùc hiÖn 

25 07B/TC Tæng quyÕt to¸n chi tiÕt ng©n s¸ch Nhµ n−íc N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø 
hai sau n¨m thùc hiÖn 

26 08B/TC Chi ng©n s¸ch nhµ n−íc theo ngµnh kinh tÕ N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø 
hai sau n¨m thùc hiÖn 

27 09B/TC Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, 
®¬n vÞ sù nghiÖp nhµ n−íc 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 
sau 

28 10B/TC ThÞ phÇn c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

29 11B/TC-CK Chøng kho¸n giao dÞch, niªm yÕt vµ chØ sè gi¸ 
chøng kho¸n 

Th¸ng, 
n¨m 

Th¸ng: ngµy 22 th¸ng b¸o 
c¸o; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 
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(Tiếp theo) 

STT Ký hiÖu biÓu Tªn biÓu 
Kú  

b¸o c¸o 
Ngμy nhËn b¸o c¸o 

 BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Tæng côc H¶i quan     

30 12B/TC-HQ XuÊt khÈu hµng ho¸ Kú  5 ngµy sau kú b¸o c¸o 

31 13B/TC-HQ NhËp khÈu hµng ho¸ Kú  5 ngµy sau kú b¸o c¸o 

32 14B/TC-HQ XuÊt khÈu hµng ho¸ Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

33 15B/TC-HQ NhËp khÈu hµng ho¸ Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

34 16B/TC-HQ XuÊt khÈu hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn 
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi 

Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

35 17B/TC-HQ NhËp khÈu hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn 
®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi 

Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

36 18B/TC-HQ TrÞ gi¸ xuÊt, nhËp khÈu chia theo tØnh/thµnh phè Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

37 19B/TC-HQ XuÊt khÈu cho mét sè n−íc chia theo mÆt hµng  
chñ yÕu 

Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

38 20B/TC-HQ NhËp khÈu tõ mét sè n−íc chia theo mÆt hµng  
chñ yÕu 

Th¸ng Ngµy 15 sau th¸ng b¸o 
c¸o 

39 21B/TC-HQ XuÊt khÈu hµng ho¸ (file d÷ liÖu) 6 th¸ng, 
n¨m 

6 th¸ng: 60 ngµy sau kú 
b¸o c¸o; n¨m: 90 ngµy 
sau kú b¸o c¸o 

40 22B/TC-HQ NhËp khÈu hµng ho¸ (file d÷ liÖu) 6 th¸ng, 
n¨m 

6 th¸ng: 60 ngµy sau kú 
b¸o c¸o; n¨m: 90 ngµy 
sau kú b¸o c¸o 

41 23B/TC-HQ  ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 
hµng nhËp khÈu cña c¸c c¬ së kinh tÕ theo ®Þa bµn

N¨m Ngµy 30/4 n¨m sau 

 4. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Ng©n hµng  
Nhµ n−íc ViÖt Nam 

    

42 01B/NHNN Tæng ph−¬ng tiÖn thanh to¸n, cho vay vµ thu chi 
tiÒn mÆt cña c¸c tæ chøc tÝn dông 

Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

43 02B/NHNN L·i suÊt b×nh qu©n Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

44 03B/NHNN Doanh sè cÊp tÝn dông, thu nî, d− nî tÝn dông cña 
c¸c tæ chøc tÝn dông (chia theo lo¹i h×nh kinh tÕ) 

Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

45 04B/NHNN Doanh sè cÊp tÝn dông, thu nî, d− nî tÝn dông cña 
c¸c tæ chøc tÝn dông (chia theo ngµnh kinh tÕ)  

Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

46 05B/NHNN C¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ  Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 
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47 06B/NHNN Tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n gi÷a VN§ vµ USD Th¸ng, 
quý, n¨m

Th¸ng, quý: ngµy 22 cña 
th¸ng tiÕp liÒn sau kú b¸o 
c¸o; n¨m: ngµy 22 th¸ng 4 
n¨m sau 

48 07B/NHNN Dù tr÷ ngo¹i hèi nhµ n−íc Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

49 08B/NHNN B¶ng c©n ®èi tiÒn tÖ cña c¸c tæ chøc tÝn dông Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

50 09B/NHNN B¶ng c©n ®èi tiÒn tÖ cña Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt 
Nam 

Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

51 10B/NHNN Thu nhËp, chi phÝ, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ng©n 
hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam 

Quý, n¨m Quý: ngµy 22 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 22 th¸ng 4 n¨m sau 

 5. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi B¶o hiÓm X∙ héi 
ViÖt Nam 

    

52 01B/BHXH Thu, chi quü b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam Th¸ng Ngµy 22 th¸ng b¸o c¸o 

53 02B/BHXH  Thu, chi quü b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

54 03B/BHXH Sè ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi chia theo khèi/ 
lo¹i h×nh qu¶n lý 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

55 04B/BHXH Sè ng−êi tham gia b¶o hiÓm x· héi chia theo 
tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

56 05B/BHXH Sè ng−êi h−ëng b¶o hiÓm x· héi N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

57 06B/BHXH Chi phÝ qu¶n lý bé m¸y vµ lao ®éng cña BHXH chia 
theo tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

58 07B/BHXH §Çu t− cña b¶o hiÓm chia theo danh môc  
®Çu t− 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

 6. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé KÕ ho¹ch  
vµ §Çu t− 

    

59 01B/KH§T Danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t− thuéc nguån vèn ng©n 
s¸ch nhµ n−íc do bé, tØnh\thµnh phè qu¶n lý 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

60 02B/KH§T Vèn ®Çu t− thùc hiÖn tõ c¸c nguån vèn chia theo 
ngµnh kinh tÕ 

N¨m Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau

61 03B/KH§T Thùc hiÖn cÊp ph¸t vèn ®Çu t− tõ nguån ng©n s¸ch 
nhµ n−íc, tr¸i phiÕu chÝnh phñ, c«ng tr¸i cña c¸c c¬ 
quan trung −¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè 

Quý Ngµy 20 th¸ng cuèi quý 
b¸o c¸o 

62 04B/KH§T §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®−îc cÊp phÐp míi tÝnh 
®Õn ngµy... th¸ng...  n¨m... 

Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

63 05B/KH§T §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi ®· cÊp phÐp ®−îc bæ 
sung vèn tÝnh ®Õn ngµy... th¸ng...  n¨m... 

Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 
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64 06B/KH§T Vèn ®Çu t− thùc hiÖn cña c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp 
n−íc ngoµi cßn hiÖu lùc tõ n¨m 1988 ®Õn ngµy... 
th¸ng...  n¨m... 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

65 07B/KH§T §Çu t− trùc tiÕp ra n−íc ngoµi ®−îc cÊp phÐp míi 
tÝnh ®Õn ngµy... th¸ng...  n¨m... 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

66 08B/KH§T Vèn ®Çu t− thùc hiÖn cña c¸c dù ¸n ®Çu t− trùc tiÕp 
ra n−íc ngoµi cßn hiÖu lùc tõ n¨m 1989 tÝnh ®Õn 
ngµy... th¸ng... n¨m... 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

67 09B/KH§T Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ®· ®−îc ký kÕt chia 
theo khu vùc, ngµnh kinh tÕ vµ cÊp qu¶n lý 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

68 10B/KH§T Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ®· ®−îc ký kÕt chia 
theo nhµ tµi trî, theo ®Þa bµn 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

69 11B/KH§T Vèn ®èi øng cña c¸c dù ¸n hç trî ph¸t triÓn chÝnh 
thøc chia theo cÊp qu¶n lý vµ ®Þa bµn 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

70 12B/KH§T  Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc thùc hiÖn chia theo 
khu vùc, ngµnh kinh tÕ, cÊp qu¶n lý 

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

71 13B/KH§T Vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc thùc hiÖn chia theo 
nhµ tµi trî, theo ®Þa bµn  

Quý, n¨m Quý: ngµy 20 th¸ng cuèi 
quý; n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 
n¨m sau 

 7. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé N«ng nghiÖp 
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 

    

72 01B/NNPTNT Trång rõng vµ ch¨m sãc, nu«i d−ìng rõng ¦íc 6 
th¸ng 

Ngµy 18 th¸ng 6 

73 02B/NNPTNT DiÖn tÝch rõng trång míi tËp trung chia theo 
tØnh/thµnh phè 

N¨m B¸o c¸o −íc tÝnh: ngµy 15 
th¸ng 12; B¸o c¸o chÝnh 
thøc: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 
sau 

74 03B/NNPTNT DiÖn tÝch rõng ®−îc ch¨m sãc vµ nu«i d−ìng chia 
theo tØnh/thµnh phè 

N¨m B¸o c¸o −íc tÝnh: ngµy 15 
th¸ng 12; B¸o c¸o chÝnh 
thøc: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 
sau 

75 04B/NNPTNT Khai th¸c gç vµ l©m s¶n kh¸c ¦íc 6 
th¸ng 

Ngµy 18 th¸ng 6 

76 05B/NNPTNT Khai th¸c gç vµ l©m s¶n kh¸c chia theo tØnh/thµnh 
phè 

N¨m B¸o c¸o −íc tÝnh: ngµy 15 
th¸ng 12; B¸o c¸o chÝnh 
thøc: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 
sau 

77 06B/NNPTNT Che phñ rõng vµ diÖn tÝch rõng ®Æc dông ®−îc b¶o 
tån 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau
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78 07B/NNPTNT Rõng bÞ ch¸y, bÞ chÆt ph¸ 6 th¸ng, 
n¨m 

B¸o c¸o 6 th¸ng: ngµy 18 
th¸ng 6; B¸o c¸o n¨m:  
- ¦íc tÝnh: ngµy 15 th¸ng 
12; - ChÝnh thøc: ngµy 31 
th¸ng 3 n¨m sau 

79 08B/NNPTNT ThiÖt h¹i vÒ ng−êi chia theo tØnh/thµnh phè vµ theo 
lo¹i thiªn tai 

Th¸ng, 
n¨m 

B¸o c¸o th¸ng: ngµy 20 
hµng th¸ng; B¸o c¸o n¨m: 
ngµy 15 th¸ng 1 n¨m sau 

80 09B/NNPTNT ThiÖt h¹i vÒ vËt chÊt chia theo tØnh/thµnh phè vµ 
theo lo¹i thiªn tai 

Th¸ng, 
n¨m 

B¸o c¸o th¸ng: ngµy 20 
hµng th¸ng, B¸o c¸o n¨m: 
Ngµy 15 th¸ng 1 n¨m sau

 8. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé C«ng Th−¬ng     

81 01B/CT Sè l−îng chî N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

82 02B/CT Sè l−îng siªu thÞ, trung t©m th−¬ng m¹i N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

83 03B/CT Sè ®¬n vÞ cã giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 9. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé C«ng an     

84 01B/CA XuÊt, nhËp c¶nh ViÖt Nam Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

85 02B/CA Sè l−îng « t«, m« t«, xe m¸y ®· ®¨ng ký N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

86 03B/CA Sè l−îng « t«, m« t«, xe m¸y ®¨ng ký míi lÇn ®Çu 
trong n¨m  

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

87 04B/CA T×nh h×nh ch¸y næ Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

88 05B/CA Tai n¹n giao th«ng Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

89 06B/CA Sè ng−êi nghiÖn ma tuý cã hå s¬ qu¶n lý N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 10. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Quèc phßng     

90 01B/QP-B§BP XuÊt nhËp c¶nh tuyÕn ®−êng bé ViÖt Nam - Trung 
Quèc 

Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

91 02B/QP-B§BP XuÊt nhËp c¶nh tuyÕn ®−êng s¾t ViÖt Nam - Trung 
Quèc 

Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

92 03B/QP-B§BP XuÊt nhËp c¶nh tuyÕn ViÖt Nam - Lµo Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

93 04B/QP-B§BP XuÊt nhËp c¶nh tuyÕn ViÖt Nam - Campuchia Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

94 05B/QP-B§BP XuÊt nhËp c¶nh tuyÕn c¶ng biÓn Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

 11. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Giao th«ng 
vËn t¶i 

    

95 01B/GTVT ChiÒu dµi ®−êng bé, ®−êng s¾t, ®−êng thñy néi ®Þa N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

96 02B/GTVT ChiÒu dµi ®−êng bé, ®−êng thuû néi ®Þa chia theo 
tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

97 03B/GTVT Sè l−îng vµ n¨ng lùc bèc xÕp cña c¶ng biÓn  
vµ c¶ng néi ®Þa 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau
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98 04B/GTVT Khèi l−îng hµng ho¸ th«ng qua c¶ng Quý, n¨m Quý: ngµy 30 cña th¸ng 
tiÕp liÒn sau quý; n¨m: 
ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau 

99 05B/GTVT Sè l−îng ph−¬ng tiÖn ®−êng thñy cã ®éng c¬ ®ang 
ho¹t ®éng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

100 06B/GTVT Sè l−îng ph−¬ng tiÖn ®−êng thñy cã ®éng c¬ ®ang 
ho¹t ®éng chia theo tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Côc Hµng kh«ng 
ViÖt Nam 

    

101 07B/GTVT-HK Sè l−îng c¶ng hµng kh«ng, ®−êng bay vµ chiÒu dµi 
®−êng bay 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

102 08B/GTVT-HK Sè l−îng tµu bay N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

103 09B/GTVT-HK Doanh thu vµ s¶n l−îng dÞch vô kü thuËt th−¬ng 
m¹i hµng kh«ng 

Quý Ngµy 20 th¸ng cuèi quý 
b¸o c¸o 

104 10B/GTVT-HK Doanh thu vµ s¶n l−îng dÞch vô kü thuËt th−¬ng 
m¹i hµng kh«ng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

105 11B/GTVT-HK TrÞ gi¸ vµ s¶n l−îng xuÊt khÈu dÞch vô kü thuËt 
th−¬ng m¹i hµng kh«ng 

Quý Ngµy 20 th¸ng cuèi quý 
b¸o c¸o 

106 12B/GTVT-HK TrÞ gi¸ vµ s¶n l−îng xuÊt khÈu dÞch vô kü thuËt 
th−¬ng m¹i hµng kh«ng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Côc Hµng H¶i  
ViÖt Nam 

    

107 13B/GTVT-HH Thu phÝ dÞch vô hµng h¶i Th¸ng Ngµy 20 th¸ng sau th¸ng 
b¸o c¸o 

108 14B/GTVT-HH Thu phÝ dÞch vô hµng h¶i N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

109 15B/GTVT-HH TrÞ gi¸ xuÊt khÈu dÞch vô hµng h¶i Quý Ngµy 20 th¸ng cuèi quý 
b¸o c¸o 

110 16B/GTVT-HH TrÞ gi¸ xuÊt khÈu dÞch vô hµng h¶i N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Côc §−êng s¾t  
ViÖt Nam 

    

111 17B/GTVT-§S Sè l−îng ®Çu m¸y, toa xe löa N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Côc §¨ng kiÓm  
ViÖt Nam 

    

112 18B/GTVT-§K Sè l−îng « t« ®ang l−u hµnh N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 12. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Th«ng tin  
vµ TruyÒn th«ng 

    

113 01B/TTTT Doanh thu b−u chÝnh viÔn th«ng Quý Ngµy 20 th¸ng sau quý 
b¸o c¸o 

114 02B/TTTT S¶n l−îng b−u chÝnh viÔn th«ng Quý Ngµy 20 th¸ng sau quý 
b¸o c¸o 
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115 03B/TTTT Doanh thu vµ s¶n l−îng b−u chÝnh viÔn th«ng chia 
theo lo¹i h×nh kinh tÕ  

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

116 04B/TTTT Sè thuª bao ®iÖn tho¹i, internet chia theo lo¹i h×nh 
kinh tÕ cña tõng ®Þa ph−¬ng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

117 05B/TTTT Sè ®¬n vÞ cã trang tin ®iÖn tö riªng chia theo tªn 
miÒn, ngµnh kinh tÕ vµ tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

118 06B/TTTT XuÊt b¶n s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, v¨n ho¸ phÈm N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

119 07B/TTTT Sè ®µi ph¸t thanh - truyÒn h×nh vµ sè ch−¬ng tr×nh 
ph¸t thanh - truyÒn h×nh cña c¸c ®µi ph¸t thanh 
truyÒn h×nh Trung −¬ng vµ c¸c tØnh/thµnh phè trùc 
thuéc Trung −¬ng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

120 08B/TTTT Sè giê ch−¬ng tr×nh, sè giê ph¸t sãng cña §µi tiÕng 
nãi ViÖt Nam  

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

121 09B/TTTT Sè giê ch−¬ng tr×nh, sè giê ph¸t sãng cña §µi 
truyÒn h×nh ViÖt Nam 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

122 10B/TTTT Sè giê ch−¬ng tr×nh, sè giê ph¸t sãng ph¸t thanh 
®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh tØnh/thµnh phè trùc thuéc 
Trung −¬ng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

123 11B/TTTT Sè giê ch−¬ng tr×nh, sè giê ph¸t sãng truyÒn h×nh 
®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh tØnh/thµnh phè trùc thuéc 
Trung −¬ng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

124 12B/TTTT Sè x· ®−îc phñ sãng ph¸t thanh, truyÒn h×nh N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

125 13B/TTTT XuÊt, nhËp khÈu dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng Quý Ngµy 20 cña th¸ng tiÕp 
liÒn sau quý b¸o c¸o 

126 14B/TTTT XuÊt, nhËp khÈu dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 13. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Khoa häc  
vµ C«ng nghÖ 

    

127 01B/KHCN Sè tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

128 02B/KHCN Sè ng−êi ho¹t ®éng trong khu vùc khoa häc  
vµ c«ng nghÖ, sè ng−êi cã häc vÞ, chøc danh 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

129 03B/KHCN Sè ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng 
nghÖ 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

130 04B/KHCN Sè ph¸t minh, s¸ng chÕ ®−îc cÊp b»ng b¶o hé N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

131 05B/KHCN Sè gi¶i th−ëng khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia, 
quèc tÕ ®−îc trao tÆng 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

132 06B/KHCN Gi¸ trÞ mua b¸n c«ng nghÖ, b»ng ph¸t minh s¸ng 
chÕ 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau
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(Tiếp theo) 

STT Ký hiÖu biÓu Tªn biÓu 
Kú  

b¸o c¸o 
Ngμy nhËn b¸o c¸o 

 14. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Gi¸o dôc  
vµ §µo t¹o 

    

133 01B/GD§T Gi¸o dôc mÇm non N¨m B¸o c¸o khai gi¶ng: ngµy 
15 th¸ng 12; B¸o c¸o gi÷a 
n¨m häc: ngµy 31 th¸ng 3 
n¨m sau 

134 02B/GD§T Gi¸o dôc mÇm non chia theo tØnh/thµnh phè N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

135 03B/GD§T Gi¸o dôc phæ th«ng  N¨m B¸o c¸o khai gi¶ng: ngµy 
15 th¸ng 12; B¸o c¸o gi÷a 
n¨m häc: ngµy 31 th¸ng 3 
n¨m sau 

136 04B/GD§T Tr−êng häc, líp häc, phßng häc gi¸o dôc phæ th«ng 
chia theo tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

137 05B/GD§T Gi¸o viªn, häc sinh gi¸o dôc phæ th«ng chia theo 
tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

138 06B/GD§T Mét sè chØ tiªu chÊt l−îng trong gi¸o dôc phæ th«ng N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

139 07B/GD§T Häc viªn gi¸o dôc th−êng xuyªn N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

140 08B/GD§T Häc sinh tèt nghiÖp chia theo tØnh/thµnh phè N¨m B¸o c¸o s¬ bé: ngµy 15 
th¸ng 6; B¸o c¸o chÝnh 
thøc: ngµy 31 th¸ng 8 

141 09B/GD§T TØnh/thµnh phè ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

142 10B/GD§T §µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp N¨m B¸o c¸o s¬ bé: ngµy 15 
th¸ng 12; B¸o c¸o chÝnh 
thøc: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 
sau 

143 11B/GD§T Häc sinh tèt nghiÖp trung cÊp chuyªn nghiÖp N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

144 12B/GD§T §µo t¹o trung cÊp chuyªn nghiÖp chia theo 
tØnh/thµnh phè 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

145 13B/GD§T §µo t¹o cao ®¼ng N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

146 14B/GD§T Sinh viªn tèt nghiÖp cao ®¼ng  N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

147 15B/GD§T §µo t¹o cao ®¼ng chia theo tØnh/thµnh phè N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

148 16B/GD§T §µo t¹o ®¹i häc N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

149 17B/GD§T Sinh viªn tèt nghiÖp ®¹i häc  N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

150 18B/GD§T §µo t¹o ®¹i häc chia theo tØnh/thµnh phè N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

151 19B/GD§T Sè ng−êi ®−îc ®µo t¹o sau ®¹i häc N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

152 20B/GD§T B¸o c¸o thu chi häc phÝ víi n−íc ngoµi vµ sè l−îng 
du häc sinh dµi h¹n 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau
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(Tiếp theo) 

STT Ký hiÖu biÓu Tªn biÓu 
Kú  

b¸o c¸o 
Ngμy nhËn b¸o c¸o 

 15. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Y tÕ     

153 01B/YT C¬ së y tÕ vµ gi−êng bÖnh N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

154 02B/YT Nh©n lùc y tÕ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

155 03B/YT Tr¹m y tÕ x·/ph−êng/thÞ trÊn cã b¸c sÜ, n÷ hé sinh 
hoÆc y sÜ s¶n nhi 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

156 04B/YT M−êi bÖnh/nhãm bÖnh cã sè ng−êi m¾c/chÕt cao 
nhÊt tÝnh trªn 100.000 d©n 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

157 05B/YT Tiªm chñng ®Çy ®ñ vµ m¾c/chÕt c¸c bÖnh ®−îc 
tiªm chñng v¾c xin 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

158 06B/YT Suy dinh d−ìng trÎ em N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

159 07B/YT Sè ca m¾c/chÕt do c¸c bÖnh dÞch Th¸ng, 
n¨m 

Th¸ng: ngµy 20 th¸ng b¸o 
c¸o; n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 
n¨m sau 

160 08B/YT Ngé ®éc thùc phÈm Th¸ng Ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o 

161 09B/YT HIV vµ AIDS N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

162 10B/YT Sè ng−êi m¾c c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 
16. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé V¨n hãa, ThÓ 

thao vµ Du lÞch 
    

163 01B/VHTTDL §iÖn ¶nh N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

164 02B/VHTTDL ChiÕu bãng N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

165 03B/VHTTDL NghÖ thuËt chuyªn nghiÖp N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

166 04B/VHTTDL Th− viÖn N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

167 05B/VHTTDL B¶o tµng, di tÝch N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

168 06B/VHTTDL Sè vô ng−îc ®·i ng−êi giµ, phô n÷ vµ trÎ em trong 
gia ®×nh vµ sè vô ®· ®−îc xö lý 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

169 07B/VHTTDL Träng tµi, vËn ®éng viªn thÓ thao N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

170 08B/VHTTDL Sè huy ch−¬ng trong c¸c kú thi ®Êu quèc tÕ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

171 09B/VHTTDL Sè huy ch−¬ng trong c¸c kú thi ®Êu quèc tÕ N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

172 10B/VHTTDL TËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao th−êng xuyªn N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

173 11B/VHTTDL B¸o c¸o t×nh h×nh thu chi vµ cÊp giÊy phÐp biÓu 
diÔn nghÖ thuËt cã yÕu tè n−íc ngoµi 

Quý Ngµy 20 th¸ng tiÕp liÒn 
sau quý b¸o c¸o 

174 12B/VHTTDL B¸o c¸o t×nh h×nh thu chi vµ cÊp giÊy phÐp biÓu 
diÔn nghÖ thuËt cã yÕu tè n−íc ngoµi 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 17. BiÓu mÉu b¸o c¸o ¸p dông ®èi víi Bé Néi vô     

175 01B/NV Tû lÖ n÷ ®¹i biÓu trong Héi ®ång nh©n d©n, tû lÖ n÷ 
®¶m nhiÖm c¸c chøc vô l·nh ®¹o chÝnh quyÒn 

N¨m Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau

 


