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CHỈ THỊ
Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai 

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kế

           

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-
CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê (sau đây viết tắt 
là Nghị định số 79/2013/NĐ-CP), thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 
02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Nghị định số 79/2013/NĐ-CP có tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đến 
công tác thống kê như thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê và sử dụng 
thông tin thống kê... Vì vậy, mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân phải được phổ biến về tầm 
quan trọng, vai trò, ý nghĩa, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP, qua đó tăng 
cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, 
tổng hợp được những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và 
kịp thời.

Để Nghị định số 79/2013/NĐ-CP được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các 
ngành, tổ chức, các đoàn thể, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBND 
thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Cục Thống kê thành phố, 
Chi cục Thống kê các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định 
số 79/2013/NĐ-CP đến các tổ chức, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức 
có liên quan nhằm góp phần tích cực vào việc quản lý công tác thống kê.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện:
a) Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Nghị định số 

79/2013/NĐ-CP để không ngừng nâng cao nhận thức việc chấp hành pháp luật về thống 
kê đến các đơn vị phòng, ban của quận, huyện và UBND các xã, phường trên địa bàn;

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể và định kỳ báo cáo với UBND thành phố (thông qua 
Cục Thống kê) về việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của 
các đối tượng báo cáo Thống kê, báo cáo Tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin, truyền 
thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định 
số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm được, hiểu rõ 
mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của các cơ quan, tổ 



chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; phổ 
biến và sử dụng thông tin thống kê.

4. Cục Thống kê thành phố:
a) Chủ trì, phối hợp với Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố 
xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP 
trên địa bàn thành phố;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện trong việc 
cung cấp tài liệu, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 
Nghị định số 79/2013/NĐ-CP theo quy định của pháp luật;

c) Xây dựng kế hoạch và định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 
79/2013/NĐ-CP về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê trên điạ bàn theo quy định 
của Luật Thống kê với UBND thành phố; 

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình 
hình thực hiện Chỉ thị này với Chủ tịch UBND thành phố.

Nhận được Chỉ thị này, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND 
các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

                                               CHỦ TỊCH 
                                                                                        

                                                       Văn Hữu Chiến  


