Thư Chúc Mừng Năm Mới 2017
Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm Mới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017,
thay mặt Ban biên tập Thông tin khoa học Thống kê, tôi xin thân ái gửi tới Quý bạn đọc, cộng tác
viên và đại gia đình một mùa Xuân mới đầm ấm, an vui, hạnh phúc và một năm Mới an khang,
thịnh vượng.
Quý bạn đọc thân mến!
Năm 2016 vừa qua, chúng ta tự hào vì Thông tin khoa học Thống kê đã đóng góp vào việc hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Viện Khoa học Thống kê nói riêng, Tổng cục Thống kê và sự
phát triển của đất nước nói chung. Các bài viết về Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống
kê; triển khai thực hiện Luật thống kê 2015; kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thống kê Việt Nam;
40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê; sơ kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai
đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn lần thứ 5 và
nhiều chủ đề khác đã được thực hiện nhằm phổ biến thông tin thống kê đến bạn đọc gần xa.
Năm 2017, Thông tin khoa học Thống kê sẽ tập trung vào các chủ đề: Tái cấu trúc Hệ thống
thống kê tập trung; tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê; Hệ thống chỉ tiêu thống kê
quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; Chế độ báo cáo thống kê quốc gia qui định trong
Luật thống kê 2015; Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); biên soạn GRDP theo quy trình mới;
Tổng điều tra kinh tế năm 2017; phương pháp thống kê mới, kinh nghiệm quốc tế ứng dụng vào
Việt Nam nhằm kiến tạo chuẩn mực cho thống kê Việt Nam.
Quý bạn đọc thân mến!
Năm Mới đến, với nhiệm vụ mới, thành công mới, Thông tin khoa học Thống kê với khát vọng
đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đông đảo bạn đọc.
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