TIN VẮN
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác
năm 2018 của Tổng cục Thống kê

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhận
Cờ thi đua của Chính phủ

Trong hai ngày 22-23/01/2017, Tổng cục Thống kê
(TCTK) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác
năm 2018. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Tham dự Hội nghị còn có đại
diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; lãnh đạo TCTK; lãnh
đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; lãnh đạo các Cục
Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân đạt thành tích
xuất sắc trong công tác thống kê năm 2017 đã được trao tặng các danh hiệu: Huân chương lao
động; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,…
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.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ ghi nhận
và biểu dương TCTK đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, uy tín của ngành Thống
kê được nâng lên. Thủ tướng đồng ý với phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 mà Tổng
cục trưởng Nguyễn Bích Lâm trình bày và yêu cầu TCTK thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Nguồn: http://vienthongke.vn

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ
Ngày 18/01/2018, Viện Khoa học Thống kê (KHTK) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017
và triển khai kế hoạch công tác năm 2018. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Thống kê (TCTK), ông Vũ Thanh
Liêm, Phó Tổng cục trưởng TCTK đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2018 đã nêu một số kết quả nổi bật
Viện KHTK đạt được, như: Soạn thảo, trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt 05 văn bản pháp lý quan trọng của
Ngành; thử nghiệm ban đầu về thu thập dữ liệu lớn tính chỉ
số giá tiêu dùng; biên dịch và xuất bản cuốn Hướng dẫn
các phương pháp nghiên cứu trong thống kê nhà nước; xây
dựng phương án tự chủ của Viện KHTK theo Thông tư số
01/2017/TT-BKHCN…
Tập thể Viện KHTK chụp ảnh lưu niệm
Tại Hội nghị, ông Vũ Thanh Liêm ghi nhận và biểu
với Phó Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm
dương những thành tích xuất sắc Viện KHTK đạt được.
Đặc biệt, Ông đánh giá cao cách thức tổ chức thực hiện công việc của Viện KHTK và chỉ đạo Viện
KHTK cần chủ động, tiên phong trong nghiên cứu và có những gợi mở hướng đi cho Viện KHTK theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII.
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục, cá nhân Phó
Tổng cục trưởng Vũ Thanh Liêm; tiếp thu sâu sắc và sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả ý kiến chỉ đạo
của lãnh đạo Tổng cục, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.
Nguồn: http://vienthongke.vn
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Các chỉ tiêu kinh tế xã hội do Quốc hội giao:
Kết quả năm 2017 và mục tiêu năm 2018
Năm 2017, tất cả 13 chỉ tiêu
kinh tế xã hội đều đạt và vượt so
với mục tiêu Quốc hội giao. Theo
đó, có 07 chỉ tiêu vượt so với
mục tiêu đặt ra, gồm: Tăng
trưởng kinh tế; kim ngạch xuất
khẩu; tỷ lệ nhập siêu so với tổng
kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng
giá tiêu dùng bình quân; tổng vốn
đầu tư phát triển toàn xã so với
GDP; tỷ lệ thất nghiệp khu vực
thành thị giảm; tỷ lệ dân số tham
gia bảo hiểm y tế. 6 chỉ tiêu đạt
mục tiêu đặt ra, gồm: Tỷ suất tiêu
hao năng lượng trên 1 đơn vị
GDP; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu
chuẩn tiếp cận đa chiều giảm; tỷ
lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ khu
công nghiệp, khu chế xuất đang

hoạt động có xử lý nước thải tập
trung đạt tiêu chuẩn môi trường;
tỷ lệ che phủ rừng; số giường
bệnh/vạn dân. Số liệu chi tiết
được trình bày ở Bảng 1.
Sáng ngày 10/11/2017, Quốc
hội thông qua Nghị quyết về Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2018 với mục tiêu tổng quát
và các mục tiêu cụ thể như sau:
Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục
bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô,
kiểm soát lạm phát. Tạo chuyển
biến rõ nét trong thực hiện ba đột
phá chiến lược, đổi mới mô hình
tăng trưởng gắn với cơ cấu lại
nền kinh tế, nâng cao chất lượng
tăng trưởng, năng suất lao động
và sức cạnh tranh. Bên cạnh đó,

đẩy mạnh ứng dụng và phát triển
hiệu quả thị trường khoa học
công nghệ, khuyến khích đổi
mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát
triển doanh nghiệp, hợp tác xã
kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế.
Mục tiêu cụ thể, gồm 12 chỉ
tiêu kinh tế xã hội, giảm một chỉ
tiêu so với năm 2017, đó là “Tỷ
suất tiêu hao năng lượng trên 1
đơn vị GDP”. Chỉ tiêu này thường
được sử dụng để đo lường sự thay
đổi chu trình công nghệ cho một
giai đoạn nhất định, nên định kỳ 5
năm mới thu thập, biên soạn và
công bố một lần. Mục tiêu cụ thể
của 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội được
ghi ở Cột F, Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 và mục tiêu 2018 đã được Quốc hội thông qua
TT

Tên chỉ tiêu

2017

Đơn vị
tính

Mục tiêu

Mục tiêu
2018

A
1
2

B
Tăng trưởng GDP
Kim ngạch xuất khẩu tăng

C
%
%

D
6,7
6-7

3

Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu

%

3,5

4
5

Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân
Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã so với GDP
Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên 1 đơn vị GDP
(giảm)
Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều
(giảm)
Riêng các huyện nghèo (giảm)
Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị (giảm)
Tỷ lệ lao động qua đào tạo
Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở
lên có chứng chỉ
Số gường bệnh/vạn dân (không tính gường bệnh y
tá xã)
Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt
động có xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn
môi trường
Tỷ lệ che phủ rừng

%
%
%

4
31,5

Kết quả
(Ước tính)
E
6,81
21,1
Xuất siêu
2,7 tỷ USD
3.53
33,3

1,5

1,5

1 -1,5

1 -1,5

%
%
%

4
4
55-57

4
3,18
56

4
<4
58-60

%

22,5

22,5

23-23,5

22,5

25,7

26

82,2

83

85,2

%

87

87

88

%

41,45

41,45

41,6

6
7
8
9

10
11
12
13

%

Gường/
vạn dân
%

F
6,7
7-8
<3
4
33-34
1-1,3

Nguồn: http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=18668 và http://baomoi.com/kinhte2017
Đoàn Dũng, Viện Khoa học Thống kê tổng hợp

46

TIN VẮN 
Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017
Ngày 19/01/2018, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố kết quả sơ bộ Tổng
điều tra kinh tế năm 2017. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Họp báo. Tham
dự có lãnh đạo TCTK; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện Bộ,
ngành và các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin.
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy
các số liệu cơ bản về lao động và cơ cấu đơn vị kinh tế, hành
chính sự nghiệp. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế
2017 được công bố với các hệ thống chỉ tiêu chi tiết, đầy đủ
và những phân tích chuyên sâu, chuyên đề thông qua nhiều
hình thức nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin về kinh tế
nước ta.
Trong buổi họp báo, TCTK giải đáp các câu hỏi của các
cơ quan thông tấn báo chí và đưa ra những đánh giá, phân
tích về bức tranh tổng thể nền kinh tế Việt Nam.

Đại diện TCTK giải đáp các câu hỏi của
các cơ quan thông tấn báo chí

Nguồn: http://vienthongke.vn

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017
Trong tháng 1/2018, nhiều Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tổ chức
Hội nghị tổng kết Tổng điều tra (TĐT) kinh tế năm 2017. Cục Thống kê các tỉnh, thành phố đều đã
thực hiện thành công TĐT và cung cấp những thông tin thống kê kịp thời phục vụ công tác quản lý,
điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Hội nghị cũng nêu ra những thuận lợi, khó
khăn, kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại và nguyên nhân trong quá trình triển khai TĐT.

Đại tá Trần Ngọc Thắng, Bộ Quốc
phòng và Phó Tổng cục trưởng
TCTK Vũ Thanh Liêm ký kết biên
bản bàn giao kết quả TĐT

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao
bằng khen cho các tập thể có thành
tích xuất sắc trong TĐT

Ông Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch
thường trực UBND tỉnh Yên bái
trao bằng khen cho các tập thể có
thành tích xuất sắc trong TĐT

Ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng
Cục Thống kê Hà Nội trình bày
Báo cáo tổng kết TĐT

Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hà Giang phát
biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra
kinh tế năm 2017 tại Ninh Bình
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Hội nghị tổng kết Tổng điều tra
kinh tế năm 2017 tại Quảng Ninh

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra
kinh tế năm 2017 tại Nghệ An

Ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao
Bằng khen cho các tập thể và cá
nhân đã có thành tích trong TĐT

Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Khánh Hòa trao Bằng
khen cho các tập thể đã có thành
tích trong TĐT

Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Vĩnh Long trao
Bằng khen cho các tập thể, cá
nhân thực hiện tốt công tác TĐT

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra
kinh tế năm 2017 tại Cần Thơ

Nguồn: Viện KHTK tổng hợp

Hội nghị tập huấn tài chính, kế toán năm 2018
Trong hai ngày 20-21/01/2018, Tổng cục Thống kê
(TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn tài chính ngành
Thống kê. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch
tài chính chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh
đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác tài chính
kế toán của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK, các Cục
Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe hướng dẫn
về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế
107/2017/TT-BTC bao gồm: (i) Hệ thống chứng từ kế toán
hoạch tài chính phát biểu tại Hội nghị
bắt buộc; (ii) Hệ thống tài khoản kế toán; (iii) Hệ thống sổ
kế toán; (iv) Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; (v) Chứng từ kế toán hướng dẫn; (vi)
Sơ đồ kế toán chủ yếu và các ví dụ minh họa.
Nguồn: http://gso.gov.vn
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ
VÀ ĐIỀU TRA QUYỀN SỐ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2018
Từ ngày 8 đến ngày 13/01/2018, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ
khảo sát mức sống dân cư và điều tra quyền số chỉ số giá tiêu dùng năm 2018 cho các
công chức đến từ 63 Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phụ trách
lĩnh vực này.
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