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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 

_________________ 

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; 

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước 
về chất lượng thông tin thống kê đến năm 2030 đối với bộ, ngành, địa phương 
ban hành theo Công văn số 7171/BKHĐT-TCTK ngày 31/8/2017 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh về 
triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê 
đến năm 2030; 

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện thu thập hệ 
thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện Đề án tăng 
cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030. 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ 
quan, tổ chức về chất lượng thông tin thống kê, đảm bảo thông tin thống kê 
chính xác, đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính 
quyền các cấp. 

2. Yêu cầu 

- Hệ thống chỉ thiêu thống kê cấp tỉnh để đảm bảo cho việc đánh giá tình 
hình kinh tế - xã hội, phục vụ xây dựng kế hoạch và hoạch định các chính sách 
trên địa bàn tỉnh. 

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm 
của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê cấp tỉnh. Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực 
hiện đầy đủ nội dung, thời gian đã được xác định tại các mẫu biểu báo cáo   
thống kê.  
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II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Công tác chuẩn bị 

Xây dựng khung tài liệu về Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, bao gồm: Danh 
mục biểu mẫu, hệ thống biều mẫu, tài liệu hướng dẫn thu thập Hệ thống chỉ tiêu 
cấp tỉnh. 

 Ban hành các văn bản hành chính về biểu mẫu và phân công thu thập, 
nhiệm vụ thu thập thông tin chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đối với các sở, ban, ngành 
và các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức triển khai và thời gian hoàn thành 

- Hoàn thành công tác biên soạn tài liệu liên quan đến Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê cấp tỉnh. 

Hoàn thành trước ngày 10/6/2018. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg 
ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu 
thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn thu thập thông 
tin các chỉ tiêu cấp tỉnh cho các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. 

Thực hiện trong tháng 6/2018.  

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Cục 
Thống kê và nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh. 

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ 

1. Chế độ báo cáo 

Các sở, ban, ngành thực hiện báo cáo chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theo phân 
công tại Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về 
việc ban hành biểu mẫu và phân công nhiệm vụ thu thập hệ thống chỉ tiêu thống 
kê cấp tỉnh, gửi Cục Thống kê tổng hợp. 

Cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện 
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 
định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.  

2. Công tác sơ kết, đánh giá 

Xây dựng văn bản triển khai tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển khai 
thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Cục Thống kê là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh biên soạn tài 
liệu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai và đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị 
liên quan thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. 
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Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê cấp tỉnh với UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí chi hỗ trợ cho 
hoạt động triển khai, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ thống kê, trình UBND tỉnh 
xem xét, quyết định bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện. 

3. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh thực hiện 
tốt trách nhiệm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống chỉ tiêu thống kê cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của 
UBND tỉnh về việc ban hành biểu mẫu và phân công nhiệm vụ thu thập hệ thống 
chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. 

4. Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai 
thu thập thông tin thống kê theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh./. 

 

Nơi nhận:                                                      
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK);  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;  
- TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cục Thống kê; 
- Lưu: VT, TH (ĐTK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lý Vinh Quang 
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