
 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH THANH HÓA                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Số:                /UBND-THKH                Thanh Hoá, ngày           tháng 7 năm 2021 

V/v nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác thống kê và thống 

nhất sử dụng hệ thống thông tin, 

số liệu thống kê nhà nước trên 

địa bàn tỉnh. 

 

 

           Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
 

Trong thời gian qua, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, 

các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, nên có nhiều chuyển biến tiến bộ; thông 

tin thống kê tin cậy, chính xác, kịp thời, đã góp phần nâng cao chất lượng công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện 

thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, 

công tác thống kê trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, bất cập, đó là: Một 

số ngành, địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thống kê, 

nên chất lượng thông tin, số liệu thống kê còn hạn chế; việc sử dụng số liệu 

thống kê chưa thống nhất; cán bộ làm công tác thống kê tại nhiều cơ quan đơn vị 

còn thiếu hoặc kiêm nhiệm... 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê và thống nhất sử dụng 

số liệu thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh, kịp thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính 

quyền các cấp; đồng thời, đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển sản xuất, kinh 

doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các 

sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, tập trung thực 

hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:   

1. Về thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu thống kê; phân tích và dự 

báo thống kê 

1.1. Cục Thống kê tỉnh: 

- Thực hiện tốt việc thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu các cuộc điều tra, 

tổng điều tra thống kê thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia, kế hoạch 

điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê và của UBND tỉnh. 

- Đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực số liệu theo 

chế độ báo cáo thống kê của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp.  

- Khai thác, tổng hợp số liệu thống kê thông qua việc khai thác hồ sơ hành 

chính theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực 

hiện quy chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê, sử dụng dữ liệu 

hành chính cho hoạt động thống kê. 
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- Chỉ đạo các Chi cục Thống kê trực thuộc thu thập, tổng hợp đầy đủ 

thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, 

cấp xã. 

- Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thống kê phục vụ xây 

dựng, đánh giá thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây 

dựng các loại báo cáo và biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công. 

1.2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, báo cáo thống kê theo quy định của 

phương án điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành. Tham mưu 

xây dựng phương án các cuộc điều tra thống kê theo yêu cầu của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

- Cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh số liệu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc 

trách nhiệm chủ trì thu thập, tổng hợp để Cục Thống kê công bố theo quy định. 

-  Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp cung 

cấp, chia sẻ thông tin, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê. 

1.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý cung cấp đầy đủ, kịp 

thời, khách quan, trung thực thông tin, số liệu phục vụ các cuộc điều tra, tổng 

điều tra thống kê. 

- Chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với Chi cục 

Thống kê trong việc thu thập, cung cấp thông tin để biên soạn các chỉ tiêu thống 

kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. 

2. Về việc cung cấp, sử dụng thông tin, số liệu thống kê nhà nước 

2.1. Cục Thống kê tỉnh: 

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng số liệu các chỉ tiêu thống 

kê phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của tổ chức, cá nhân theo quy định.  

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin, số liệu thống kê nhà 

nước đã được cấp có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các Chi cục Thống kê trực thuộc thực hiện cung cấp, hướng dẫn 

sử dụng thông tin, số liệu thống kê nhà nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê 

cấp huyện, cấp xã theo quy định và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. 

2.2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh: 

- Cung cấp số liệu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thuộc trách nhiệm chủ trì thu 

thập, tổng hợp để Cục Thống kê tỉnh công bố theo quy định của pháp luật. 

- Thống nhất sử dụng số liệu thống kê nhà nước do Cục Thống kê tỉnh 

công bố, số liệu thống kê do các Bộ, ngành Trung ương công bố và số liệu các 

cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức và công bố 

theo quy định của pháp luật. 
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2.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Thống nhất sử dụng số liệu thống kê nhà nước trên địa bàn do Cục 

Thống kê tỉnh công bố, số liệu thống kê do các sở, ngành cấp tỉnh công bố theo 

chế độ báo cáo thống kê của Bộ, ngành và số liệu các cuộc điều tra thống kê do 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức và công bố theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân thông tin, số liệu thống kê 

nhà nước đã được cấp có thẩm quyền công bố. 

2.4. Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh và trước pháp luật nếu cung cấp, sử dụng số liệu thống kê không 

chính xác, không thống nhất, không đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

3. Về nâng cao chất lượng nhân lực làm công tác thống kê 

3.1. Nhân lực làm công tác thống kê: 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí nhân lực làm công tác thống kê đảm 

bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu của công tác 

thống kê tại đơn vị. 

- UBND các xã, phường, thị trấn giao nhiệm vụ làm công tác thống kê cho 

chức danh “Văn phòng thống kê” theo đúng quy định của pháp luật. 

3.2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân lực làm công tác 

thống kê: 

- Công chức thuộc hệ thống thống kê tập trung (Cục và các Chi cục Thống 

kê) thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn; tích cực 

tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê chuyên 

sâu, nâng cao theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê. 

- Nhân lực làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 

UBND cấp xã phải được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thống kê thường 

xuyên để đáp ứng được yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức thống kê cho người làm công tác thống kê tại các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

4. Về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê  

4.1. Cục Thống kê tỉnh: 

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền Luật Thống kê, các văn bản quy phạm 

pháp luật về công tác thống kê và các cuộc tổng điều tra thống kê theo quy định. 

- Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, tổ chức họp báo công bố thông 

tin thống kê về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định; đa dạng hóa các 

hình thức phổ biến thông tin thống kê, chú trọng phổ biến thông tin thống kê 

trên môi trường mạng Internet. 
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4.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh để tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê; tuyên truyền các 

cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê. 

4.3. Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để lồng ghép các nội 

dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê trong chương trình, kế hoạch 

phổ biến pháp luật hàng năm. 

5. Về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công 

tác thống kê 

Các cơ quan thống kê trong tỉnh chủ động, tích cực nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học, phương pháp thống kê tiên tiến và công nghệ thông tin để nâng cao  

hiệu quả, chất lượng công tác thống kê. Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh lựa chọn 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp, cấp thiết để trình duyệt và tổ chức thực 

hiện theo quy định. 

6. Về thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi đua, khen 

thưởng trong hoạt động thống kê  

- Cục thống kê tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật và xử lý vi phạm pháp luật về thống kê; nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu 

nại, tố cáo về thống kê; đồng thời, chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm 

những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế công vụ và 

quy định của pháp luật trong công tác thống kê. 

 - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên 

kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm 

trong công tác thống kê trên lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Cục Thống kê tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng các tập thể, cá 

nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng 

các điển hình tiên tiến trong công tác thống kê trên địa bàn tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ 

biến nội dung Công văn này đến UBND cấp xã 

do mình quản lý;  

- Lưu: VT, THKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 
Đỗ Minh Tuấn 
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