
     ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TỈNH KHÁNH HÒA                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 1692/QĐ-UBND                Khánh Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê ban hành kèm theo 

Công văn số 1977/BKHĐT-TCTK ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tại tờ trình số 324/TTr-CTK 

ngày 01 tháng 6 năm 2016,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành 

Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê; Giám 

đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- Như điều 3;           CHỦ TỊCH 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                 (Đã ký) 

- Thường trực HĐND tỉnh;    

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, DL, LT.          Lê Đức Vinh 



 ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH KHÁNH HÒA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1692/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 

 

 Luật Thống kê được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 

ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Nhằm 

triển khai thi hành Luật được kịp thời, thống nhất và hiệu quả; UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê trên địa bàn 

tỉnh với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi 

hành Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ thống 

nhất và hiệu quả. 

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Thống kê trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Việc xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát 

huy tính chủ động của các cơ quan, đơn vị; triển khai Luật Thống kê phải đảm 

bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành. 

- Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ 

chức trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Thống kê; nâng cao ý 

thức trách nhiệm, tinh thần của đội ngũ công chức làm công tác thống kê. 

- Thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm thực thi Luật Thống kê trong 

giai đoạn chuyển tiếp phù hợp với điều kiện tại địa phương để sau ngày 

30/6/2018 thực hiện thống nhất, đầy đủ các quy định của Luật trên địa bàn 

tỉnh, tạo sự đồng bộ trên phạm vi cả nước. 

 



II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê 

a) Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê 

cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện và 

cán bộ pháp chế các sở, ngành. 

- Cơ quan chủ trì: cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật cấp tỉnh (Sở Tư pháp). 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016 

b) Hội nghị ở các sở ban ngành cấp tỉnh 

Sau hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, Cục Thống kê tổ chức hội nghị phổ 

biến cho công chức ngành thống kê; công chức thống kê các sở, ban, ngành; 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2016 

c) Hội nghị ở cấp huyện, cấp xã 

Sau hội nghị phổ biến ở cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức hội nghị phổ biến Luật Thống kê ở địa phương mình quản lý. 

- Cơ quan chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Cơ quan tham mưu: Chi cục Thống kê cấp huyện. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016. 

d) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê trên báo chí và các 

phương tiện truyền thông khác 

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các 

phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật 

Thống kê. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các 

Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng 

chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Luật Thống kê. 



đ) Soạn thảo, phát hành các tài liệu phổ biến Luật Thống kê dưới dạng 

hỏi – đáp, tình huống pháp luật… để cấp phát cho địa phương và nhân dân. 

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh. 

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: năm 2016 và các năm tiếp theo. 

2. Tổ chức tập huấn Luật Thống kê 

Sau hội nghị tập huấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, địa phương sẽ 

tổ chức tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, người làm 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công chức ngành Thống kê từ cấp tỉnh 

đến cấp xã; cán bộ thống kê, cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; cán bộ thống kê của các phòng, ban chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện; cán bộ Văn phòng – Thống kê của UBND cấp xã về Luật 

Thống kê, trong đó tập trung vào những nội dung mới, cơ bản của Luật Thống 

kê. 

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê đối với cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, 

thành phố đối với cấp huyện, cấp xã. 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cơ quan, ban ngành 

cấp huyện, UBND cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016. 

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kiến 

nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành văn bản mới cho phù hợp với Luật Thống kê. 

- Cơ quan chủ trì: Cục Thống kê tỉnh 

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Sản phẩm chính: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung 

hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thời gian hoàn thành: năm 2016. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi 

quản lý, triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, 

đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 



2. Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm 

bảo kinh phí, nhân lực để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương. 

3. Giao Cục Thống kê phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu 

UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành và địa phương 

trong việc triển khai thi hành Luật Thống kê; theo dõi, đôn đốc các sở, ban, 

ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh kết quả 

thực hiện. 

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà 

nước của địa phương trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn 

khác theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có 

vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Cục Thống kê để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

     CHỦ TỊCH  

  

                     (Đã ký) 

 

   Lê Đức Vinh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


