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CHỈ THỊ 

Về việc triển khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ  

các hệ thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh 

 

Ngày 02 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

312/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu 

thống kê với mục tiêu hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất 

thông suốt và hiệu quả phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế nhằm cung cấp 

chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, 

đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các Bộ, ngành, địa phương và của các 

tổ chức cá nhân. 

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2010 đến nay, Ban 

Chỉ đạo xây dựng đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê đã trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 
năm 2010 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Quyết định số 

77/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc ban hành chế độ báo cáo thống 

kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 
năm 2011 về việc ban hành bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia, 

Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 về việc phê duyệt chương 

trình điều tra thống kê quốc gia ... Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 

số 02/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu quốc gia; danh mục 

và nội dung hệ thống chi tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Nhiều bộ, ngành đã 

ban hành các Quyết định, Thông tư quy định, hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, 

hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê áp dụng trong Bộ, ngành và cho các Sở 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Để thống nhất triển khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ 

tiêu thống kê và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định, 

Thông tư của các bộ, ngành có liên quan đến đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống 

chỉ tiêu thống kê trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. Cục Thống kê chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham 



 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Tổ chức các hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và các Quyết 

định có liên quan đến đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê đến 

Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố, xã, phường, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ về hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, doanh nghiệp; về chế độ 

báo cáo thống kê, về chương trình điều tra thống kê quốc gia và chế độ thông tin 

báo cáo cho đội ngũ cán bộ thống kê sở, ban, ngành, xã, phường, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các hệ thống chỉ tiêu thống kê 

qua website, truyền hình, truyền thanh, báo chí. Tăng cường công tác đào tạo, 

nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thống kê thuộc hệ thống thống kê 

tập trung và thống kê sở, ban, ngành, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. 
Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác thống kê trên địa 

bàn. Thực hiện tin học hoá các khâu thu thập xử lý tổng hợp phân tích, dự báo, 

lưu giữ, chia sẻ và công bố thông tin thống kê. Kết nối và chia sẻ thông tin thống 

kê trong ngành thống kê với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ thông tin báo 
cáo áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước, chế độ báo cáo thống kê 

áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, chương 

trình điều tra thống kê hàng năm, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu của hệ thống chi 

tiêu thống kê quốc gia, vừa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các 

cấp các ngành, tránh trùng lắp hoặc bỏ soát chỉ tiêu. 

2. Các sở, ban, ngành bố trí cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức 

thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia theo 

quy định của các bộ, ngành và chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quán triệt các 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến đề án đổi mới đồng bộ các 
hệ thống chỉ tiêu thống kê đến các phòng ban trực thuộc và Ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn bố trí cán bộ đủ năng lực 

chuyên trách công tác thống kê để thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chế  độ báo 

cáo thống kê và chương trình điều tra thống kê hàng năm trên địa bàn phụ trách 

theo các Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng 

dẫn nghiệp vụ của Cục Thống kê. 



 

4. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và kiện toàn tổ 

chức thống kê sở, ban, ngành khi có đề xuất của các cơ quan đơn vị để thực hiện 

chế độ thông tin báo cáo, chế độ báo cáo thống kê và chương trình điều tra thống 

kê hàng năm. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư 

nâng cấp hiện đại hoá Cổng thông tin điện tử của tỉnh, kết nối với các Trang 
thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành 

phố, đảm bảo các thông tin thống kê được truyền tải an toàn, được phổ biến rộng 

rãi đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức cá nhân. 

6. Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí hợp lý cho việc tổ chức triển 

khai thực hiện đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê cho Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn, kinh phí tập huấn nghiệp vụ thường xuyên cho đội 

ngũ cán bộ thống kê xã, phường, thị trấn và thống kê sở, ban, ngành; kinh phí 

điều tra thống kê của các sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì 

thực hiện. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với 

Cục Thống kê trong công tác hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ thông tin báo cáo; cập nhật tổng hợp  
thông tin thống kê từ chế độ báo cáo, chế độ báo cáo thống kê và chương trình 

điều tra thống kê quốc gia của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố truyền đưa đến các cơ quan lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân tỉnh; thống nhất sử dụng thông tin thống kê vào việc đánh giá tình 

hình kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

8. Cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực 

hiện Chỉ thị này. Hàng năm có báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đề 

án, đề xuất các kiến nghị để Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xử lý và tổng hợp báo 

cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Thủ tướng Chính phủ./. 
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