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CH TH!
V vic tang ctr&ng cong tác Thng kê trén d!a bàn tinh Quãng Trj
Trong nhüng näm qua, các cap, các ngành, các co quan, dan vj, dja phuong
và cac to chüc, cá nhân trên dja bàn tinh dã triên khai thrc hin Lut Thông kê,
ché d báo cáo thông ké và các cuc diêu tra, tong diêu tra thông kê theo quy
djnh cüa Nhà nuóc; nh 4y, phân 1rn thông tin thông kê dâ duqc thu th.p day
dü, chat lucmg ngày càng duçic nãng cao, phc vi kjp thôi sir chi dao, diêu hành,
hoach djnh chInh sách cüa lãnh dto Dáng và chInh quyên các cap.
Tuy nhiên, cong tác thng kê trên dja bàn tinh vn con mt s tn tai, han
chê, do là: Nhn thrc ye vj trI, vai trO và tam quan tr9ng ye cong tác thông kê
chixa cao; sir phôi hcp trong vic kêt noi, chia sé dü lieu hành chmnh giüa Cic
Thông kê vói mt so sâ, ban, ngành; giUa Chi ciic Thông kê vi các Ca quan
chuyên mon cap huyn cOn nhCtng han chê nhât djnh; mt so ngành, Co quan,
dan vj, doanh nghip, hçip tác xã (sau day gi là dan vj), dja phuang chua thirc
sir quan tam den cong tác thông ké và sü diing thông tin thông kê do Tong ciic
Thông kê, Ciic Thông kê và Co quan nhà nuóc có thâm quyên cong bô; cong tác
thông kê a mt so dan vj chua dtrçic coi tr9ng; nhiêu dan vj chua bô trI can b
lam cong tác thông kê theo quy djnh; chat lucing di ngü can b lam cong tác
thông kê chua dáp irng yeu câu nhim vv; vj trI cOng chüc Van phOng - Thông
kê tai UBND cap xã kiêm nhim nhiêu vic, thu&ng xuyên thay dôi và thiêu on
djnh...
Thrc hin Chi thj s O7ICT-TTg ngày 30 tháng 5 näm 2022 cüa ThU t1xàng
ChInh phü ye vic tAng cuang cong tác thông ké Nhà nuâc; nhAm khAc plc
nhUng ton tai, hn chê nêu trên và tAng cumg hiu 1irc, hiu qua con tác thông
kê trên dja bàn tinh trong thai gian tâi; bão dam thông tin thông kê day dü, toàn
din, khách quan, trung thrc, chInh xác, kjp thii, thu&ng xuyên, lien tic; Chü
tjch Ur ban nhân dan tinh yêu câu các cap, don vj, dja phuang trên dja bàn tinh
tO chüc thirc hin mOt sO nhim v11 trQng tam sau:
1. Ciic Thng kê tinh
a) Chü dung tham muu, d xut vói UBND tinh ban hành k hoach cho các
cap, các dan vj, dja phixang thrc hin triên khai thu thp, cung cap bô sung các
thông tin thông ké can thiêt (noài ni dung Kê hoach cUa B Kê hoach và Dâu
tu, Tong ciic Thông ké giao) de dá üng kjp thai vic dánh giá kêt qua thirc hin
các muc tiéu kinh tê - xA hôi chü yêu cüa tinh.
b) Kh.n trucrng trin khai hoàn thãnh các ni dung:
- TIch circ tuyên truyn, ph bin Lust Thng ke; Lut süa dôi, bô sung
mt so diêu, Phi 1c Danh miic chi tiêu thông kê quOc gia cüa Lut Thông kê và
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các van bàn hixóng dn thi hành dn toàn th Cong chüc và nguYi lao dng trong
ngành và các to chirc, cá nhân có lien quan trên dja bàn tinh.
- Huing dn các dcm vi, dja phuong phucmg pháp thu thtp thông tin, tng
hcip, djnh k' báo cáo các chi lieu thông ké dâu vào dê tInh toán các chi tiêu chü
yêu ye: toe d tang tnthng, chuyên djch cc câu kinh té, von dâu tu phát triên, lao
dng, vic lam, thu nhp bInh quân dâu ngi.thi...
- Dy math nghiên ci'ru khoa h9c, &d mOi sang t?.o và üng dicing cong ngh
thông tin, chuyên dôi so trong hot dng thông kê tai dja phumg.
c) Thithng xuyên theo dôi, dOn dc, kim tra, thanh tra, xü 19 theo th.m
quyên vic thrc hin Lust Thông ké, diêu tra thông kê cUa các to chirc, cá
nhân trên dja bàn tinh, tong hqp báo cáo B Kê hoch và Dâu tu (Tong cic
Thông ke) và UBND tinh; dông th&i, chü trI huOng dan, kiêrn tra, theo dOi, don
dôc vic thrc hin Chi thj nay; tong hqp báo cáo và dê xuât UBND tinh diêu
chinh, bô sung kp thOi dáp frng yêu cu thirc tiên trong quãn 19, chI dao, diêu
barth; dê xuât vic khen thuOng dôi vOi nhüng tp the, ca nhân Co thành
tIch trong hot dng thông ké.
2. SO K hoach và fMu tu chU trl, phi hçip vOi Ciic Thng kê hang närn
tham muu, dê xuât vOi UBND tinh bô sung các thông tin thông ké can thiêt
(ngoai ni dung Ké hoch cüa B Kê hoch và Dâu tu, Tong ciic Thông ke giao)
de dáp üng kjp thOi yêu câu vic dánh giá kêt qua thirc hin các mvc tiêu kinh té
-xàhi chüyêucüatinh.
3. SO Tài chInh can cir khã näng can di ngân sách, trên co sO d xut cüa
các Co quan, don vj, tham muu UBND tinh bô trI kinh phi th%rc hin dieu tra
thôngkê và các hot dng thông ké khác dé tInh toán day dü các chi tiêu thông
kê nhäm phiic vi kjp thOi thu câu quãn 19, diêu hành cüa dja phucing theo quy
djnh phân cap ngãn sách hin hành.
4. SO Ni vv chU trI, ph& hçip vOi Ciic Th6ng kê hang nàm 1p k hoch và
to chi.'ic triên khai kê hoch tp huãn, bôi duöng ye chuyên môn, nghip vii cho
cong chüc lam cOn tác thông kê ti các don vj, dja phuong; cong chrc V.n
phOng - Thông kê cap xà.
5. SO Thông tin yà Truyn thông chU trI, ph& hqp vOi Van phOng UBND
tinh, SO Kê hoch và Dâu tir, Cic Thông ké xây dimg h thông báo cáo din tO
tO các don vi, dia phuong dông b, thông suôt bâo dam thu thp thông tin phiic
ii chi do, diêu hành nhanh cüa lành do don vj, dja phuang...
6. Các sO, ban, ngành cp tinh; các co quan Trung uong trên dja bàn tmnh
PhM hqp chat chê vOi Cijc Thong ke d t chirc t& các hot dng thông kê
trén dja bàn nhu: tich circ chia sé d 1iu, cung cap thông tin hành chInh cho
ngành Thông kê; nghiêm tue thrc hin chê d báo cáo thông ké djnh k9, dung
bieu mu, thOi gian quy djnh; phOi hqp thirc hin các cuc dieu tra thông k
nhàm nâng cao chat lugng so lieu thông ké phc vi cOng tác chi d.o, diêu hành
cUa länh dao dja phuong; thông nhât sü ding thông tin, sO 1iu do Tong ciic
Thông kê, Cc Thông kê và các co quan nhà nuOc có thâm quyên cOng bô theo
quy djnh cUa pháp 1u.t; tiêp tic cüng cô nhân 1irc lam cOng tác thông ké dáp Ong
yêu câu, nhim vu.
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7. Uy ban nhân dan các huyn, thãnh ph& thj xâ
a) Chü dng thu th.p, tng hçp, biên son các chi tiêu thing kê phiic vii
quán 1 diêu hành trên dja bàn. Quan tam chi d?o, bô trI nguôn 1rc thirc hin
diéu tra thông ké và các hoat dng thông kê khác dé tInh toán day dü các chi tiêu
thông kê nhäm phic vii kjp thi nhu câu quàn 1 diêu hành cüa dja phuo'ng.
Thông nhât sr ding thông tin, so 1iu do Tong cvc Thông ké, Civic Thông ké và
các co quan nhà nuóc có thâm quyên cong bô theo quy djnh cüa pháp 1ut.
b) Chi d.o các Co quan chuyên mon thuc UBND cp huyn, UBND cp
xã tIch circ chia sé dü 1iu, cung cap thông tin hành chInh cho ngành Thông kê;
nghiêm tüc thrc hin ché d báo cáo thông kê djnh kS', dung biêu rnâu, thai gian
theo quy djnh; phôi hqp thiic hin các cuOc diêu tra thông kê nhäm nâng cao
chat krcing so 1iu thông kê; thông nhât sà diing so 1iu thông ké Nhà nuâc do co
quan thông kê Cong bô.
c) Tip tiic cüng c nhãn 1irc lam cong tác thng ké tai các co quan chuyên
mon thuc UBND cap huyn, cong chic Van phông - Thông ké thuc UBND
cap xâ dáp frng yêu câu, thim vii dê ra.
8. Các co quan, don vj, doanh nghip, hqp tác xA b trI can b thong kê
chuyên trách hoc kiêrn nhim dam bào phic v11 yêu câu quán 1, cung cap
thông tin cho Co quan thông kê theo quy djnh cüa pháp 1u.t; các to chüc, cá nhân
ducic diêu tra thông kê có trách nhirn cung cap thông tin trung thc, day dU,
chInh xác va dung thai hn theo yeu câu cüa diêu tra viên thông ké hoc co quan
tiên hành diêu tra thông kê.
9. Bao Quàng Trj, Dai Phát thanh - Truyn hInh tinh, Cng thông tin din
tü tinh day mnh cong tác thông tin, tuyên truyên Lut Thông kê; Lu.t sira dôi,
bô sung mt so diêu và Phii 1ic Danh miic chi tiêu thông kê quôc gia cüa Lut
Thông ké, các van bàn huàng dn thi hành và Chi thj nay den các don vj, to
chi'rc, Ca nhân trén dja bàn tinh.
Yêu cu Giám d,c các sâ, Thu tnr&ng các ban, ngành cp tinh và co quan
Trung uong trên dja bàn, co quan thuc UBND tinh; Chü tjch UBND các huyn,
thành phô, thj xA và các tp the, cá nhân lien quan to chirc triên khai thirc hin
nghiêm tue Chi thj nay.!. ,
Noinhn:
- Tóng cc Thông kê (d b/c);
- Thung tri,rc Tinh Uy (d b/c);
- Thtrng trrc HDND tinh (d b/c);
- ChU tjch, các PCT UBND tinh;
- Các sâ, ban, ngành cAp tinh;
- Các ca quan Trung ucmg trën dja bàn tinh;
- C quan thuOc UBND tinh;
- UBND các huyn, thành ph6, thj x;
- Báo Quâng Trj, Dài PT-TH tinh; Cng TTDT tinh;
- CVP, các PVP UBND tinh;
- Li.ru: VT, THH.p ,,
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