TIN VẮN
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của Tổng cục Thống kê
Trong hai ngày 11-12/01/2017, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế
hoạch công tác năm 2017. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội nghị. Các đại
biểu tham dự Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết công
tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm
2017.
Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đạt thành tích
xuất sắc trong công tác thống kê trong năm 2016 đã được
trao tặng các danh hiệu Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ
trưởng, Thủ tướng Chính phủ…
Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe các bài
tham luận về những vấn đề cần quan tâm trong thời gian
tới của ngành Thống kê từ một số đơn vị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung trao Cờ thi đua của

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung
Chính phủ cho Tổng cục Thống kê
chúc mừng kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức
ngành Thống kê trong năm 2016. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK, thay mặt tập thể ban
Lãnh đạo Tổng cục cũng như đại diện cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thống kê các cấp cảm
ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung. Tổng cục Thống kê quyết tâm
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao, tạo đà phát triển
cho những năm tiếp theo.

Nguồn: http://vienthongke.vn

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU
THỐNG KÊ CẤP TỈNH,
HUYỆN, XÃ MỚI
Từ 05/02/2017, cả nước sẽ thực
hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê
cấp tỉnh, huyện, xã mới theo
Quyết định số 54/2016/QĐTTg ngày 19/12/2016 của Thủ
tướng Chính phủ. Hiện nay,
nhiều tỉnh, thành phố đã tổ
chức các hoạt động triển khai
thực hiện Quyết định này. Việc
đổi mới đồng bộ các hệ thống
chỉ tiêu thống kê phải đảm bảo
thực hiện đúng 6 nguyên tắc cơ
bản của hoạt động thống kê đã
được quy định tại Luật thống
kê 2015.

Hội nghị tập huấn tài chính ngành Thống kê
Trong hai ngày 10-11/1/2017, Tổng cục Thống kê
(TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn tài chính ngành Thống
kê. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã tới dự
và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo
TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác
tài chính của các đơn vị hành chính thuộc cơ quan TCTK;
Thủ trưởng, viên chức phụ trách kế toán của các đơn vị sự
nghiệp thuộc TCTK; Cục trưởng, công chức phụ trách kế toán
của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hội nghị nhằm tăng cường năng lực nghiệp vụ cho các
công chức, viên chức làm công tác tài chính, kế toán tại các
đơn vị thuộc cơ quan TCTK, các Cục Thống kê, góp phần
nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm việc xây
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu
thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân, tăng cường
hiệu lực quản lý nhà nước về công tác thống kê.
Nguồn: http://gso.gov.vn
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THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ NĂM 2018
Nhằm có cơ sở cho việc xây dựng
kế hoạch KH&CN năm 2018 ngành
Thống kê, Viện Khoa học Thống kê
thông báo tới các đơn vị, cá nhân, các
nhà khoa học và các chuyên gia trong
và ngoài Ngành đăng ký đề tài
KH&CN với các thông tin chính,
gồm: Tên đề tài; cấp đề tài; chủ
nhiệm đề tài; đơn vị phối hợp nghiên
cứu; tính cấp thiết đề tài; tình hình
nghiên cứu trong và ngoài nước; mục
tiêu nghiên cứu đề tài; nội dung
nghiên cứu; thời gian thực hiện; triển
vọng và địa chỉ áp dụng kết quả
nghiên cứu; dự kiến kết quả đề tài;
kinh phí thực hiện đề tài. Bản đăng
ký gửi về Viện Khoa học Thống kê
trước ngày 5/4/2017 qua email:
vienkhoahoc@gso.gov.vn.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ
Phòng Quản lý khoa học và chất
lượng Thống kê qua số điện thoại:
043.8350709

Hội nghị lấy ý kiến về chuẩn bị, điều tra
thử nghiệm Chỉ số giá bất động sản
Ngày 15/12/2016, Tổng cục Thống kê (TCTK)
tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về chuẩn bị, điều tra thử
nghiệm Chỉ số giá bất động sản vào năm 2017. Ông
Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì
Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần lượt được
nghe các bài trình bày về Tổng quan phương pháp luận
về chỉ số giá bất động sản; khai thác dữ liệu lớn trong
phân tích diễn biến thị trường bất động sản tại Thành
phố Hồ Chí Minh; khuyến nghị của Quốc tế trong biên
soạn chỉ số giá bất động sản.
Kết thúc Hội nghị, ông Phạm Quang Vinh, Phó
Tổng cục trưởng TCTK nhấn mạnh Vụ Thống kê Giá
và các đơn vị liên quan cần tiếp thu những khuyến
nghị của chuyên gia quốc tế và các bộ ngành khác để
hoàn thiện hơn phương pháp luận về biên soạn chỉ số
giá bất động sản.
Nguồn: http://vienthongke.com

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016 tăng (giảm) so với năm 2015 (%)
TT

% tăng
(giảm)

Chỉ tiêu

1

Tổng sản phẩm trong nước

+6,21

2

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010

+1,44

3

Chỉ số sản xuất công nghiệp

4

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu

+8,6

6

Tổng kim ngạch nhập khẩu

+4,6

7

Khách quốc tế đến Việt Nam

+26,0

8

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước

+15,1

9

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2016 so với năm 2015

+2,66

10

Lạm phát cơ bản năm 2016 so với năm 2015

+1,83

+7,5
+10,2

Nguồn: http://gso.gov.vn
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