
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

Số:         /CT-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày        tháng 6 năm 2022 

 
 

CHỈ THỊ 

về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước 
 

 

Thời gian qua, ngành Thống kê Đắk Lắk đã thực hiện hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước về thống kê. Các dữ liệu điều tra, thu thập, phân tích, đánh giá, 

các thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được Cục Thống kê tỉnh 

cung cấp kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành 

của cấp uỷ, chính quyền các cấp và đáp ứng đầy đủ cho các đối tượng có nhu 

cầu sử dụng thông tin thống kê. 

Tuy nhiên, hoạt động thống kê trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn 

chế như: nhận thức về công tác thống kê của người đứng đầu ở một số đơn vị, 

địa phương chưa được coi trọng; số liệu thống kê có lúc chưa thống nhất về 

phạm vi, chưa kịp thời; công tác phân tích, sử dụng số liệu thống kê chưa đạt 

hiệu quả cao; việc bố trí nhân lực làm công tác thống kê còn hạn chế về số lượng 

và chất lượng; sự phối hợp trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính giữa cơ 

quan Thống kê Nhà nước với các sở, ngành, địa phương có lúc chưa hiệu quả. 

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả công tác thống kê Nhà nước, bảo đảm thông tin thống kê đầy đủ, toàn diện, 

khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 

công tác thống kê trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu ở 

các cấp chính quyền, địa phương và tập trung vào một số nội dung sau: 

1. Cục Thống kê tỉnh: 

- Phát huy vai trò, chức năng tham mưu UBND tỉnh về quản lý Nhà nước 

trong hoạt động thống kê; cung cấp, công bố, phổ biến thông tin thống kê kinh tế 

- xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức quán triệt thực hiện và tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia 

của Luật Thống kê, Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê. Chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2045 và tình hình thực hiện chế độ báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.  
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- Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, tổ chức họp báo công bố thông 

tin thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định dưới nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan 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. 

- Tăng cường kết nối, số hoá và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ 

sở dữ liệu thống kê, dữ liệu hành chính, nhất là cơ sở dữ liệu từ các ngành Thuế, 

Hải quan, Kho bạc, Ngân hàng để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành 

của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 

này. Tổng hợp đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung 

kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý và chỉ đạo, điều hành. 

2. Sở Kế hoạch và đầu tư: 

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các sở, ban, ngành, 

địa phương liên quan để tổng hợp, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về 

tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm theo quy 

định. Đồng thời, chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải 

pháp để hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã 

đề ra. 

3. Sở Tài chính:  

Quan tâm chỉ đạo, bố trí kinh phí thực hiện điều tra thống kê và các hoạt 

động thống kê khác để đảm bảo tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm 

phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của địa phương; đẩy mạnh nghiên 

cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong hoạt động thống kê tại địa phương. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các cơ quan truyền 

thông, báo chí trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Luật Thống kê; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc 

gia của Luật Thống kê, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ và Chỉ thị này của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2022 và các năm 

tiếp theo. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thành 

phố, thị xã: 

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh để tổ chức tốt các hoạt động 

thống kê trên địa bàn như: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành 

chính cho ngành Thống kê theo quy định; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo 

thống kê đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định; phối hợp thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác 
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chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương và nhu cầu sử dụng thông tin thống 

kê của các tổ chức, cá nhân khác. 

- Sử dụng thống nhất thông tin, số liệu do Tổng cục Thống kê, Cục Thống 

kê tỉnh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật. 

- Xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND 

cấp huyện đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê tập trung bảo đảm thu thập 

thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của lãnh đạo các cấp Trung ương và 

địa phương. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan được phân công 

trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá thực hiện chiến lược theo quy 

định, báo cáo về Cục Thống kê tỉnh tổng hợp làm cơ sở cho việc đánh giá giữa 

kỳ và cuối kỳ việc thực hiện Chiến lược. Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã, theo chức năng nhiệm vụ, các sở, ban, ngành thực hiện 

đầy đủ chế độ báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; UBND cấp huyện 

thực hiện báo cáo đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp huyện. 

- Củng cố nhân lực làm thống kê tại sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã đáp ứng yêu cầu, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở, ban, ngành và chức danh công chức 

thống kê chuyên trách thuộc UBND cấp xã; hàng năm, phối hợp với cơ quan 

Thống kê triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ 

cho công chức làm công tác thống kê tại sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chi cục thống kê, UBND cấp 

xã triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia 

đình trên địa bàn cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin có liên quan 

cho cơ quan thống kê, điều tra viên thống kê theo quy định. Tạo điều kiện để cán 

bộ thống kê, điều tra viên thống kê hoàn thành nhiệm vụ thu thập, tổng hợp 

thông tin thống kê. 

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã: 

Bố trí công chức Văn phòng Thống kê của các xã, phường, thị trấn có 

chuyên môn phù hợp với tính chất công tác thống kê; tạo điều kiện thuận lợi 

trong quá trình triển khai, đôn đốc, nắm tình hình, thu thập, tổng hợp thông tin 

thống kê trên địa bàn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành phát triển kinh 

tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền cơ sở và yêu cầu của các cơ quan cấp trên 

theo quy định.  

Rà soát số liệu kinh tế - xã hội phát sinh hàng tháng, quý, 6 tháng và năm 

đảm bảo chính xác, kịp thời; triển khai, thực hiện tốt chế độ báo cáo và điều tra 

thống kê theo chương trình kế hoạch công tác của cấp trên. 

Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp xã nằm trong Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ 

thị này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó 

khăn các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông 

qua Cục Thống kê tỉnh) để tổng hợp, tham mưu đề xuất phương án xử lý, báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng cục Thống kê; 

- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Ph.c-20b) 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 
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