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CHỈ THỊ
Về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020

và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
           

Nhằm đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 về 
việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê và Quyết định 
số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 về ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống 
kê quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 
02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/ tháng 01 năm 2011 về việc quy định nội dung Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê 
cấp tỉnh, huyện, xã và Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 
về quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Cục Thống kê 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Chiến lược phát triển thống kê Việt 
Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bao gồm các nội dung sau:

- Hệ thống chỉ tiêu quốc gia theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc 
gia được quy định tại Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ tiêu và hệ thống biểu mẫu báo cáo theo Danh mục Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và Hệ thống biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê cấp tỉnh, 
huyện, xã được quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 
2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hình thành Hệ thống thông tin thống kê Nhà nước tập trung, đồng bộ và 
thống nhất, có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt 
chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê tại Thành phố Đà Nẵng; hoàn thành việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu thống kê vi mô, cơ sở dữ liệu hệ thống Bảng danh mục, phân loại; 
chuẩn hóa hệ thống khái niệm, nguồn thông tin, phương pháp tính các chỉ tiêu thống 
kê, tiến tới hoàn thành việc xây dựng Hệ thống phổ biến dữ liệu chung thống kê kinh 
tế-xã hội.

Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển 
thống kê Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 
2030. 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp, 
thực hiện báo cáo thống kê theo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh và phải 
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đảm bảo theo đúng nội dung của chế độ báo cáo đã được quy định theo Thông tư số 
02/2011/TT-BKHĐT, gửi báo cáo cho Bộ, Ngành chủ quản và đồng thời gửi cho Cục 
Thống kê để tổng hợp và công bố chung thông tin thống kê trên địa bàn thành phố.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện:
a) Có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin 

thống kê theo danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện và thực hiện báo cáo 
thống kê cho Sở, Ban, Ngành và đồng thời gửi cho Chi Cục Thống kê cùng cấp để 
tổng hợp và công bố chung;

b) Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai phổ biến Luật thống kê cho các doanh 
nghiệp mới; chỉ đạo Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê các quận, huyện 
theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn, báo cáo với 
UBND thành phố và Cục Thống kê thành phố.

3. Chủ tịch UBND phường, xã có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp các 
chỉ tiêu cấp xã, báo cáo UBND các quận, huyện và đồng thời gửi cho Chi Cục Thống 
kê quận, huyện để tổng hợp và công bố chung.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, 
xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm là đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp số liệu, 
thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định tại đơn vị, có văn bản cử cán 
bộ gửi về Cục Thống kê để phối hợp triển khai Chiến lược phát triển thống kê Việt 
Nam tại thành phố Đà Nẵng. 

5. Đối với các cuộc điều tra hoặc các đề án, chương trình có nội dung điều tra 
được UBND thành phố giao cho các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Thủ 
trưởng các đơn vị trên có trách nhiệm xây dựng phương án điều tra, gửi Cục Thống 
kê thành phố để thẩm định phương án, phương pháp thống kê nhằm đảm bảo chất 
lượng điều tra do các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện.

6. Giám đốc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Công ty, Doanh nghiệp, Tổ 
chức hiệp hội, Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm báo cáo tài chính và báo cáo thống 
kê định kỳ, thực hiện đầy đủ nội dung và các thông tin theo yêu cầu của các cuộc điều 
tra trên địa bàn thành phố.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân không chịu kê khai hoặc kê khai không đúng sự 
thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam tại thành phố Đà 
Nẵng:

a) Có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình hành động của Chiến 
lược Thống kê Việt Nam, bao gồm các nội dung cụ thể sau: Chương trình hoàn thiện 
thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê; Chương trình 
tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê  tiên tiến và xây dựng, 
chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế; Chương trình đổi mới, 
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hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê đầu vào; 
Chương trình đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp 
và phổ biến thông tin thống kê; Chương trình đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê; 
Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt 
động thống kê; Chương trình phát triển nhân lực làm công tác thống kê; Chương trình 
mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; Chương trình 
tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động 
thống kê.

b) Nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy định cơ chế phối hợp, trao đổi, chia 
sẻ và kết nối thông tin thống kê, góp phần tạo lập Hệ thống thông tin thống kê quốc 
gia tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo 
Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan thông tin đại chúng trên 
địa bàn, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Trung ương 
và thành phố về thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chiến 
lược thống kê Việt Nam trên địa bàn thành phố.

9. Cục trưởng Cục Thống kê thành phố có trách nhiệm:
a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, chỉ đạo Chi cục Thống kê cấp quận, huyện 

thống nhất nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu, thực hiện tổng hợp chung, công 
bố thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phục vụ các cơ 
quan, lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp ở thành phố Đà Nẵng cũng như các đối 
tượng dùng tin khác theo quy định của pháp luật;

b) 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./.
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