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Nhiệm vụ chủ yếu ngành thống kê năm 2017
TS. Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016-2020. Bên cạnh những thuận lợi từ dấu
hiệu khởi sắc của năm 2015, kinh tế nước ta
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi
diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí
hậu. Trong bối cảnh đó, ngành Thống kê triển
khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn,
một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin
thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo,
điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây
dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát
triển kinh tế - xã hội của các cơ quan Đảng và
Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Toàn
Ngành đã quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh
thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện
tốt nhiệm vụ công tác được giao và đón nhận
Huân chương Độc lập hạng Ba, phần thưởng
cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi
nhận những đóng góp quan trọng của Ngành
nhân dịp 70 năm ngày thành lập ngành Thống
kê Việt Nam. Năm 2017, toàn Ngành tập trung
vào những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, công tác bảo đảm và phổ
biến thông tin thống kê
- Tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu
thống kê, bảo đảm tốt thông tin thống kê, chủ
động nghiên cứu, đề xuất kịp thời các “kịch
bản” về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các
cấp, các ngành.
- Nâng cao chất lượng các báo cáo định kỳ
về tình hình kinh tế - xã hội. Tổ chức tốt họp báo
công bố số liệu kinh tế - xã hội Quý I, 6 tháng, 9
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tháng và cả năm 2017.
- Biên soạn và phát hành các ấn phẩm
định kỳ của Ngành như Niên giám thống kê;
chú trọng công tác phân tích và dự báo, biên
soạn các báo cáo phân tích chuyên sâu trên cơ
sở dữ liệu của các cuộc điều tra.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ, ngành để xây
dựng Quy chế chia sẻ thông tin giữa Tổng cục
Thống kê với Bộ, ngành.
- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phổ
biến số liệu thống kê theo khung hệ thống phổ
biến dữ liệu chung. Đẩy mạnh tiến độ việc phối
hợp với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch,
lộ trình phổ biến số liệu thống kê theo hệ
thống phổ biến dữ liệu riêng.
- Cung cấp thông tin thống kê đến các
địa phương kịp thời theo yêu cầu của hệ thống
chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Thứ hai, điều tra thống kê và xử lý
thông tin điều tra
- Hoàn thành các cuộc điều tra trong kế
hoạch bảo đảm chất lượng thông tin thu thập,
trong đó tập trung chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế
năm 2017, Điều tra doanh nghiệp, Điều tra lao
động và việc làm, Khảo sát mức sống dân cư.
- Tập trung xử lý đúng kế hoạch kết quả
sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017; rà soát
kỹ kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp và thủy sản năm 2016 trước khi công
bố số liệu chính thức; nhập tin và xử lý số liệu
Điều tra doanh nghiệp năm 2017 đúng tiến độ.
- Xây dựng kế hoạch Tổng điều tra dân
số và nhà ở năm 2019, đặc biệt là các hoạt
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động chuẩn bị nghiên cứu thí điểm đổi mới
phương thức thu thập thông tin trong Tổng
điều tra chính thức.

Thứ ba, thhực hiện Luật thống kê,
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
và các Đề án của Ngành
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai
Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi
hành Luật, trong đó tập trung vào công tác
phổ biến, tuyên truyền tại nhiều Bộ, ngành, địa
phương chưa tổ chức thực hiện Công văn số
6851/BKHĐT-TCTK ngày 30/6/2016 về kế
hoạch triển khai thi hành Luật thống kê; triển
khai biên soạn Nghị định của Chính phủ về chế
độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Phân
loại thống kê cấp quốc gia theo quy định của
Luật thống kê.
- Cập nhật kế hoạch thực hiện Chiến lược
phát triển Thống kê Việt Nam đến năm 2020
theo các nội dung liên quan trong Luật thống
kê 2015. Tiếp tục theo dõi, đánh giá thực hiện
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam của
các đơn vị trong Tổng cục và các Bộ, ngành,
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án
tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng
thống kê giai đoạn 2016-2020 sau khi được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Tiếp tục rà soát và tính lại số liệu GRDP
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
của năm 2015 và năm 2016. Triển khai thực
hiện việc Tổng cục tính số liệu GRDP 6 tháng
và cả năm 2017 cho các tỉnh/thành phố đúng
quy trình biên soạn mới và công bố kịp thời để
các địa phương sử dụng
- Tổng kết một năm kết quả thực hiện
Đề án GRDP để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với các Bộ, ngành và địa
phương triển khai các nội dung thực hiện Đề
án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 20162020. Xây dựng báo cáo thực hiện Đề án đồng
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thời biên soạn và xuất bản cuốn sách “Giới
thiệu về Hệ thống Thống kê Cộng đồng
ASEAN”. Tham dự các kỳ họp của Thống kê
ASEAN, thực hiện chia sẻ và cung cấp thông
tin thống kê với ASEAN.

Thứ tư, công tác phương pháp chế
độ thống kê
- Chủ động phối hợp với Bộ, ngành xây
dựng các hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ,
ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh
vực, liên kết vùng 1 theo quy định của Nghị
định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016,
trong đó chủ động đẩy nhanh tiến độ xây
dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về mục tiêu phát
triển bền vững của Việt Nam trình Bộ trưởng
ban hành trong năm 2017.
- Hoàn thiện và trình Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư ban hành hệ thống chỉ tiêu
thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
- Các Vụ nghiệp vụ chủ động làm việc với
thống kê Bộ, ngành để rà soát, hoàn thiện hệ
thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; Chế độ báo
cáo thống kê Bộ, ngành; sử dụng dữ liệu hành
chính cho hoạt động thống kê của Bộ, ngành
và kế hoạch điều tra hàng năm của Bộ, ngành
theo tinh thần của Luật thống kê và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cấp
quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành
trong tháng 12/2017.
- Nghiên cứu phương pháp thu thập, tính
toán chỉ tiêu chỉ số giá tiền lương, chỉ số giá
bất động sản. Phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên
cứu tính toán chỉ số giá xây dựng.
- Hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá các tỉnh
thành phố trực thuộc Trung ương về “Mức độ
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp” trình Bộ
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Bao gồm: Bộ chỉ tiêu thống kê về mục tiêu phát triển bền
vững của Việt Nam, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của
quốc gia, Bộ chỉ tiêu thống kê về nông thôn mới, Bộ chỉ tiêu
thống kê phát triển nguồn nhân lực Việt Nam, Bộ chỉ tiêu
thống kê về thanh niên Việt Nam.
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trưởng để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt.
- Cập nhật thường xuyên danh mục các
đơn vị hành chính Việt Nam.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế
hoạch điều tra năm 2017; xây dựng và trình
Lãnh đạo Tổng cục ban hành kế hoạch điều tra
năm 2018.
- Thẩm định, góp ý văn bản liên quan đến
phương án điều tra, chế độ báo cáo, hệ thống
chỉ tiêu, phân loại thống kê khi có yêu cầu.

Thứ năm, công tác tổ chức cán bộ và
thi đua khen thưởng
- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Thống kê trong quý II năm 2017.
- Có kế hoạch sớm và chủ động để xây
dựng và ban hành Quyết định quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các đơn vị trong Ngành ngay sau khi Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. Đồng thời
chuẩn bị kỹ phương án kiện toàn nhân sự lãnh
đạo và sắp xếp đội ngũ công chức các đơn vị
thuộc và trực thuộc Tổng cục Thống kê phù
hợp với mô hình tổ chức mới.
- Hoàn thành việc tổ chức kỳ thi nâng
ngạch lên thống kê viên và thống kê viên
chính, bổ nhiệm công chức đủ điều kiện đạt
yêu cầu vào ngạch mới.
- Tổ chức thi tuyển công chức, viên chức
cho các đơn vị trong toàn Ngành trong quý I
năm 2017.
- Xây dựng Quyết định thay thế Quyết
định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã
số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công
chức ngành Thống kê.
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- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định
số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính
sách tinh giản biên chế.
- Thực hiện đào tạo bồi dưỡng công
chức, viên chức và người lao động theo Kế
hoạch đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020.
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và
đào tạo tại hai trường Cao đẳng Thống kê của
Ngành. Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cấp
trường Cao đẳng Thống kê lên đào tạo bậc đại
học. Hoàn thiện việc mở mã ngành đào tạo bậc
cao đẳng tại trường Cao đẳng Thống kê II.
- Thực hiện công tác thi đua khen
thưởng định kỳ năm 2017, chủ động xây dựng
kế hoạch thi đua, khen thưởng trong Tổng
điều tra kinh tế năm 2017. Bên cạnh đó, phối
hợp với thống kê Bộ, ngành thực hiện việc
tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thống kê
Việt Nam đối với các cá nhân đủ điều kiện của
thống kê Bộ, ngành.
- Sửa đổi, bổ sung các Quy chế về công
tác thi đua, khen thưởng để phù hợp với điều
kiện thực tế.

Thứ sáu, quản lý tài chính và đầu tư
xây dựng
- Khẩn trương hoàn thành sớm phương
án phân bổ kinh phí thường xuyên, kinh phí
điều tra và các loại kinh phí khác năm 2017 cho
các đơn vị dự toán trong Ngành.
- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị dự toán
trong toàn Ngành thực hiện công khai tài
chính; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước;
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tiết
kiệm, chống lãng phí tham nhũng.
- Tiến hành rà soát các dự án đầu tư
đang triển khai trên toàn Ngành; các dự án dở
dang, các dự án đã có chủ trương cho khởi công
để bố trí vốn đầu tư hợp lý, tránh giàn trải.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch kinh phí
năm 2018 của Ngành theo đúng quy định của
Nhà nước.
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Thứ bảy, thống kê nước ngoài và
hợp tác quốc tế, quản lý dự án ODA
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác
thống kê nước ngoài để phục vụ kịp thời việc
biên soạn các báo cáo tình hình kinh tế - xã
hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và
năm 2017; đồng thời làm tốt nghĩa vụ cung
cấp thông tin thống kê của nước ta cho các tổ
chức quốc tế, cơ quan ngoại giao theo đúng
quy định.
- Xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị Tổng
điều tra dân số thế giới lần thứ 29 tại Việt Nam
năm 2018 và kế hoạch chi tiết tổ chức Hội nghị
trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê
duyệt trong năm 2017.
- Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch
hợp tác song phương với Thống kê Hàn Quốc,
Hà Lan, Campuchia, Lào, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ,
I-ta-li-a. Đồng thời tổ chức tốt việc tiếp đón và
làm việc với Thống kê Nhật Bản vào tháng
4/2017 và Thống kê Hàn Quốc về Kỳ họp song
phương lần thứ 21 vào tháng 10/2017.
- Tăng cường quản lý có hiệu quả các dự
án ODA. Phối hợp với các tổ chức quốc tế như
WB, UNDP, UNFPA,UNICEF, ILO... xây dựng và
triển khai thực hiện các dự án, hỗ trợ kỹ thuật
mới cho Tổng cục Thống kê giai đoạn 20172021, trong đó chú trọng định hướng hoạt
động của các Dự án ODA vào những nhiệm vụ
trọng tâm, những nhiệm vụ mới của Ngành.
Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ công
việc và tình hình giải ngân, quản lý tài sản của
dự án cho nhà tài trợ, cơ quan quản lý nhà
nước và Tổng cục Thống kê.
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- Tiếp tục thực hiện Đề án kết nối cơ sở
dữ liệu giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục
Thuế; làm việc với các Bộ, ngành để chia sẻ,
kết nối cơ sở dữ liệu từ nguồn dữ liệu hành
chính, đăng ký hành chính.
- Xây dựng lộ trình triển khai sử dụng
máy tính bảng trong các cuộc điều tra thống
kê, trước mắt triển khai sử dụng máy tính bảng
trong điều tra giá so sánh quốc tế tại 8 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng
4/2017, bắt đầu thực hiện lộ trình sử dụng
máy tính bảng trong điều tra giá tiêu dùng tại
các tỉnh từ tháng 7/2017 để tiến tới đầu năm
2018 triển khai đồng bộ tại 63 tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương. Lập kế hoạch sử dụng
e-form và web-form trong Tổng điều tra dân
số và nhà ở năm 2019.
- Giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện
kế hoạch công nghệ thông tin năm 2017 và
xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm
2018; xây dựng và quản lý dữ liệu đặc tả cho
hoạt động thống kê theo quy định của Luật
thống kê; chú trọng công tác quản lý mạng,
tăng cường bảo mật thông tin; thực hiện tốt
việc hỗ trợ kỹ thuật của các Trung tâm Tin học
Thống kê khu vực đối với các đơn vị trong
ngành; bảo đảm hệ thống luôn hoạt động ổn
định và an toàn.
- Tiếp tục nghiên cứu các đề tài chuyển
tiếp năm 2016 và các đề tài năm 2017; nghiên
cứu một số vấn đề về dữ liệu lớn.
- Xác định danh mục đề tài nghiên cứu
năm 2018 và ban hành Kế hoạch khoa học
công nghệ năm 2018.

Thứ tám, công nghệ thông tin và
nghiên cứu khoa học

Thứ chín, công tác pháp chế, tuyên
truyền và thanh tra thống kê

- Hoàn thiện Đề án ứng dụng và phát
triển công nghệ thông tin-truyền thông trong
hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 20162025, tầm nhìn đến năm 2030 để trình Thủ
tướng Chính phủ ban hành.

- Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức
thống kê năm 2017, trong đó tập trung tuyên
truyền, phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm
của Ngành như: Luật Thống kê, Tổng điều tra
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Nghiên cứu – Trao đổi

kinh tế năm 2017, Đề án đổi mới quy trình
biên soạn GRDP.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch
thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2017 của Tổng
cục Thống kê. Theo dõi, hướng dẫn các Cục
Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm
2017; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.
- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị
trong Tổng cục để tiến hành kiểm tra, giám sát
nghiệp vụ thống kê. Các hoạt động kiểm tra,
giám sát và thanh tra phải có báo cáo kết quả
trình Lãnh đạo Tổng cục.

Thứ mười, công tác quản lý điều
hành phục vụ hoạt động chuyên môn
Trên cơ sở kế hoạch công tác Ngành,
từng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác của
đơn vị mình và tổ chức tốt Hội nghị công chức,
viên chức và người lao động ngay từ đầu năm
để triển khai nhiệm vụ công tác năm. Trong
xây dựng kế hoạch cần chú ý tổ chức các hội
nghị, hội thảo theo hướng lồng ghép các lĩnh
vực có nội dung, đối tượng tập huấn tương đối
tương đồng nhằm tiết kiệm kinh phí và thời
gian; phân công, phân nhiệm rõ ràng và các
biện pháp cụ thể về kiểm tra giám sát, đánh
giá tình hình thực hiện kế hoạch.
- Thực hiện tốt việc bảo đảm hậu cần
phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan,
đơn vị; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ
chức thành công các hội nghị, hội thảo của
Ngành, cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện
nghiêm túc Quy chế làm việc của Tổng cục
Thống kê 2 đến từng công chức, viên chức và
người lao động. Tăng cường công tác giám sát
thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị
trong toàn Ngành.
2

Ban hành theo Quyết định số 357/QĐ-TCTK ngày
06/5/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
6

Nhiệm vụ chủ yếu…

- Rà soát, cập nhật một số quy chế hiện
hành để phù hợp với tình hình mới, như: Quy
chế công tác văn thư và nhân bản tài liệu của
cơ quan Tổng cục Thống kê, Quy chế tạm thời
về việc tổ chức tang lễ đối với công chức, viên
chức thuộc Tổng cục Thống kê khi từ trần...

Thứ mười một, hoạt động của các tổ
chức Đảng, đoàn thể
Tổ chức Đảng trong cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
cho đảng viên, công chức, viên chức và người
lao động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức các
đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền
các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhằm nâng
cao lòng yêu quê hương, đất nước, yêu Ngành
qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn
được giao.
Công đoàn quan tâm đến đời sống vật
chất và tinh thần của công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan, đơn vị; quan
tâm, giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện
vọng chính đáng của công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan, đơn vị.
Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung
kích, đi đầu trong hoạt động học tập, nghiên
cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức
các hoạt động ngoại khóa để thu hút đoàn viên
tham gia sinh hoạt, nâng cao lòng yêu Ngành,
yêu nghề.
Tóm lại, khối lượng công việc triển khai
trong năm 2017 là rất lớn, Lãnh đạo Tổng cục
yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị ngay sau Hội
nghị này cần xây dựng Kế hoạch cụ thể của
đơn vị mình để thực hiện ngay các nhiệm vụ
trọng tâm nêu trên. Lãnh đạo Tổng cục kêu gọi
từng công chức, viên chức và người lao động
trong toàn Ngành tiếp tục phát huy truyền
thống tốt đẹp, đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề,
nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn
thành tốt chương trình công tác năm 2017.
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