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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ - TCTK                        Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

DỰ THẢO 

Ngày 21-12-2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ 

thôngtin thống kê với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, 

thành phốtrực thuộc Trung ƣơngtrong hoạt động thống kê 
 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

thống kê; 

Xétđề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ 

thông tin thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa Cục 

Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê với các đơn vị 

thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong hoạt động thống kê. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3.Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

thống kê, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ 

trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê,Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Lưu: VT, Cục TTDL(5b). 

TỔNG CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hƣơng 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Phối hợp giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin 

thống kê với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, 

thành phốtrực thuộc Trung ƣơng trong hoạt động thống kê 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TCTK ngày        tháng       năm 

2020của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

  

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức, trách nhiệm phối 

hợp giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục 

TTDL) với các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê (bao gồm: Vụ Thống kê chuyên 

ngành (Vụ) và các đơn vị có liên quan khác thuộc Tổng cục Thống kê (Đơn vị)), 

Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Cục Thống kê) trong hoạt 

động thống kê. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Cục TTDL, các Vụ, các Đơn vị, Cục Thống 

kê và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động thống kê. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

1. Hoạt động thống kê là hoạt động xác định nhu cầu thông tin cần thu 

thập; chuẩn bị thu thập; thu thập; xử lý và tổng hợp; phân tích và dự báo; công 

bố, phổ biến và lưu trữ thông tin thống kê, đánh giá chất lượng thông tin thống 

kê về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện không gian và thời gian cụ thể. 

2. Cơ sở dữ liệu thống kê là tập hợp những dữ liệu, thông tin thống kê có 

liên quan với nhau được sắp xếp, tổ chức theo một cấu trúc nhất định để quản lý, 

cập nhật và khai thác phục vụ cho mục đích thống kê và mục đích khác theo quy 

định của pháp luật. Cơ sở dữ liệu thống kê được hình thành chủ yếu từ dữ liệu, 

thông tin thống kê của điều tra thống kê, hồ sơ hành chính, báo cáo thống kê và 

cơ sở dữ liệu quốc gia,cơ sở dữ liệu của bộ, ngành,cơ sở dữ liệu của địa phương. 

3.Dữ liệu thống kê gồm dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính để hình 

thành thông tin thống kê về hiện tượng nghiên cứu. 
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4.Điều tra thống kê là hình thức thu thập dữ liệu, thông tin thống kê về 

đối tượng nghiên cứu cụ thể theo phương pháp khoa học, thống nhất được xác 

định trong phương án điều tra thống kê cho mỗi lần điều tra. 

5. Chế độ báo cáo thống kêlà những quy định và hướng dẫn do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện một tập hợp những báo cáo 

thống kê có liên quan với nhau để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc một hệ 

thống chỉ tiêu thống kê và tổng hợp thông tin thống kê phục vụ quản lý nhà nước. 

6.Dữ liệu hành chính là dữ liệu của cơ quan nhà nước được ghi chép, lưu 

giữ, cập nhật trong các hồ sơ hành chính dạng giấy hoặc dạng điện tử. 

7. Thông tin thống kê là dữ liệu thống kê được xử lý, tổng hợp và phân 

tích theo phương pháp, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ thống kê để phản ánh 

đặc trưng, thuộc tính của hiện tượng nghiên cứu. Thông tin thốngkê gồm số liệu 

thống kê và bản phân tích số liệu đó. 

8. Thông tin thống kê nhà nướclà thông tin thống kê do hoạt động thống kê 

nhà nước tạo ra, có giá trị pháp lý, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Thực hiện nhiệm vụ tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết 

theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản pháp luật về Thống kê; chương 

trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê.  

2. Các đơn vị phối hợp giải quyết công việc theođúng chức năng, nhiệm 

vụ và thẩm quyền được giao. 

3.Bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; tạo điều kiện 

thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  

4. Chủ động, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc; đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.  

5. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nội dung phối hợp 

1. Xác định nhu cầu thông tin thống kê. 

2. Chuẩn bị thu thập thông tin thống kê. 

3. Thu thập thông tin thống kê. 

4. Xử lý và tổng hợp thông tin thống kê. 
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5. Phân tích và dự báo thông tin thống kê. 

6. Công bố, Phổ biến thông tin thống kê. 

7. Lưu trữ thông tin thống kê. 

8. Đánh giá chất lượng thông tin thống kê. 

Điều 6. Hình thức phối hợp 

1. Phối hợp trực tiếp: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến 

nội dung phối hợp thông qua các hình thức làm việc trực tiếp, công văn, thư 

điện tử và các hình thức phối hợp khác. 

2. Tổ chức cuộc họp, hội thảo, tập huấn về các vấn đề liên quan đến nội 

dung phối hợp trong hoạt động thống kêgiữa Cục TTDL, các Vụ, các Đơn vị và 

Cục Thống kê. 

3. Thành lập các tổ công tácthực hiện nhiệm vụ trong hoạt động thống kê. 

 

Chƣơng II 

TỔ CHỨC PHỐI HỢP 

Điều 7.Xác định nhu cầu thông tin thống kê 

1. Các Vụ: 

Hằng năm, các Vụcăn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaođề xuất với Cục 

TTDL nhu cầu thông tin thống kêđịnh kỳ cần thu thậpcủa năm sau trước ngày 31 

tháng 01 năm công tác theo mẫu thu thập nhu cầu thông tin do Cục TTDL gửi. 

Đối với các thông tin thống kê đột xuất phải thực hiện để đáp ứng yêu cầu 

quản lý, điều hành, các Vụ có văn bản gửi Cục TTDL để cùng thống nhất và 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2.Cục TTDL:  

a) Rà soát, tổng hợp nhu cầu thông tin thống kê cần thu thập của các Vụ. 

b) Trao đổi, thống nhấtvới các Vụ về những nộidung thông tin thống kê cần 

thu thập.Trường hợp có những nội dung cần thống nhất,Cục TTDL lấy ý kiến các 

Vụ và các Đơn vị liên quan, trình Lãnh đạo Tổng cục Thống kê quyết định. 

c) Xác định đối tượng, đơn vị và phạm vi thu thập thông tin thống kê. 

d) Xác định các hình thức thu thập thông tin thống kê. 
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Điều 8.Chuẩn bị thu thập thông tin thống kê 

1. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức điều tra thống kê 

a)Cục TTDL: 

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, các Đơn vị và Cục Thống kê xây dựng 

phương án điều tra thống kê theo quy định của Luật Thống kê trình Tổng cục 

trưởng ban hành theo quy định. 

- Xây dựng dự thảo phiếu điều tra và các loại tài liệu hướng dẫn. 

- Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thập thông 

tin, xử lý, tổng hợp, lưu trữ kết quả điều tra thống kê theo quy định. 

- Đầu mối làm việc với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan đến nội 

dung và phạm vi thu thập thông tin. 

- Dự toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê gửi Vụ Kế hoạch 

tài chính trước ngày30 tháng 6 hằng năm. 

- Chủ trì tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có). 

- Xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra. 

b) Các Vụcăn cứ chức năng, nhiệm vụđược giao và Kế hoạch công 

táchằngnăm phối hợp với Cục TTDL trong việc xây dựng phương án tổng điều 

tra, điều tra thống kê phiếu điều tra và các loại tài liệu điều tra. 

c) Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị liên quan thẩm định phương án tổng điều tra, điều tra thống kê theo 

quy định. 

d) Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Cục TTDL trong việc bảo 

đảm kinh phí cho cuộc điều tra, hướng dẫn định mức chi, quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí thực hiện các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê bảo đảm quy 

định và chế độ tài chính hiện hành. 

đ) Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê: Chủ trì phối hợp với Cục TTDL và 

các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch thanh tra các 

cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê. 

e) Cục Thống kêphối hợp với Cục TTDL, các Vụ và các Đơn vị thực 

hiệnnội dung công việc liên quanđến việc chuẩn bị thu thập thông tin thống kê 

theo phương án tổng điều tra, phương án điều tra và hướng dẫn nghiệp vụ của 

Cục TTDL, các Vụ, Đơn vị liên quan (nếu có). 
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2. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức chế độ báo cáo 

thống kê. 

a) Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụ, Đơn vị liên quan xây dựng chế 

độ báo cáo thống kê để thu thập chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu 

thống kê đã ban hànhtrình Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và cấp có thẩm quyền 

ban hành theo quy định. 

b) Các Vụ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát báo cáo thống 

kêthuộc chế độ báo cáo thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê Ngành 

Thống kêđược giao phụ trách tham gia ý kiến gửi về Cục TTDL để tổng hợp. 

Trường hợp có những nội dung chưa thống nhất, Cục TTDL lấy ý kiến các Vụ, 

Đơn vị liên quan và trình Lãnh đạo Tổng cục Thống kê quyết định. 

3. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức khai thác cơ sở 

dữ liệu hành chính. 

a) Cục TTDL:chủ trì, phối hợp với các Vụ, Đơn vị liên quan xây dựng 

Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê với bộ, 

ngành và đơn vị liên quan. 

b) Các Vụ, Đơn vị: góp ý dự thảo quy chế phối hợp,chia sẻ thông tin giữa 

Tổng cục Thống kê với các bộ, ngành và đơn vị liên quan; thực hiện nhiệm vụ 

đầu mối làm việc với các bộ, ngành theo phân công. 

Điều 9.Thu thập thông tin thống kê 

1.Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức điều tra thống kê 

a)Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụ, Đơn vị, Cục Thống kê thực 

hiệncác nội dung công việc sau: 

- Xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn các nghiệp vụ phát sinh trong 

quá trình thu thập thông tin. 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin và tiến độ thu 

thập thông tin của các địa phương và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập thông tin. 

- Nghiệm thu kết quả điều tra và thực hiện phúc tra (nếu có). 

b) Các Vụ, Đơn vị phối hợp với Cục TTDL trong công tác tuyên truyền, 

kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và các công việc liên quan khác. 

c) Cục Thống kê căn cứ phương án điều tra và hướng dẫn của Cục TTDL 

thực hiện nội dung công việc sau: 
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- Chủ trì tổ chức thu thập thông tin tại địa địa phương. 

- Báo cáo kịp thời các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thu thập thông 

tin (nếu có). 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin tại địa phương. 

- Nghiệm thu kết quả điều tra tại địa phương và phúc tra (nếu có). 

2. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức chế độ báo cáo 

thống kê. 

a) Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụ, Đơn vị tổ chức xây dựng hệ 

thống công nghệ thông tin phục vụ việctiếp nhận biểu mẫu báo cáo thống kê 

theo chế độ báo cáo thống kê đã được ban hành. 

b) Cục Thống kê thực hiện chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê đã 

được ban hành theo quy định. 

c) Các Vụ thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra báo cáo thống kê theo phân công. 

3. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức khai thác cơ sở 

dữ liệu hành chính. 

a) Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụtiếp nhận, tổng hợp cơ sở dữ 

liệu hành chính theo quy định của Quy chế phối hợp chia sẻ thông tin thống kê 

giữa Tổng cục Thống kê với bộ, ngành và đơn vị liên quan. 

b) Cục Thống kê chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp chia sẻ thông tin thống 

kê giữa Cục Thống kê với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh, thành phố, 

bảo đảm thống nhất nội dung Tổng cục Thốngkê phối hợp, chia sẻ với bộ, ngành, 

đơn vị liên quan đã triển khai thực hiện và tiếp nhận cơ sở dữ liệu hành chính của 

Cục TTDL để kiểm tra, đối chiếu so sánh thông tin thống kê. 

Điều 10. Xử lý và tổng hợp thông tin thống kê 

1. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức điều tra thống kê 

a) Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục Thống kê xử lý, tổng hợp 

kết quả điều tra, bao gồm:xây dựng thuật toán, kiểm tra tính logic;xác định lỗi 

và danh sách các loại lỗi cầnkiểm tra, xác minh và kiểm tra các thống tin thống 

kê khác theo yêu cầu; trao đổi, xác minh lỗi với các đơn vị liên quan;hiệu chỉnh; 

tích hợp dữ liệu;tổng hợp kết quả điều tra. 

b) Các Vụ phối hợp với Cục TTDL trong công tác xử lý, tổng hợp kết quả 

điều tra. 
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c) Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Cục TTDL thực hiện xử lý, tổng 

hợp kết quả điều tra tại địa phương theo hướng dẫn của Cục TTDL và theo quy 

định của phương án điều tra. 

2.Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức chế độ báo cáo 

thống kê. 

a) Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục Thống kê kiểm trarà soát 

các chỉ tiêu trong báo cáo thống kê theo chế độ báo cáo thống kê đã ban hành phục 

vụ biên soạn, tổng hợp chỉ tiêu thống kê đã được phân công chủ trì thực hiện. 

b) Các Vụ: phối hợp với Cục TTDL kiểm tra, rà soát, tổng hợp các báo 

cáo thống kê được phân công. 

3. Đối với thu thập thông tin thống kê bằng hình thức khai thác cơ sở 

dữ liệuhành chính. 

a) Cục TTDLchủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục Thống kê trong việc kiểm 

tra, rà soát, xác minh dữ liệu hành chính. 

b) Các Vụ: phối hợp với Cục TTDL thực hiện kiểm tra, tổng hợp dữ liệu 

theo phân công. 

Điều 11.Phân tích và dự báo thông tin thống kê 

1. Cục TTDL chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục Thống kêsản xuất các 

thông tin thống kê đầu raphục vụ phân tích và dự báo thông tin thống kê theo 

các chuyên ngành và theo địa bàn tỉnh, thành phố. 

2. Các Vụcăn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp nhận dữ liệu, chỉ 

tiêu thống kê, phối hợp với Cục TTDL, Cục Thống kê biên soạn các báo cáo 

phân tích và dự báo thống kê theo ngành, lĩnh vực phụ trách. 

3. Cục Thống kê tiếp nhận dữ liệu, chỉ tiêu thống kê, phối hợp với Cục 

TTDL, các Vụbiên soạn các báo cáo thống kê phục vụ phân tích và dự báo thống 

kê theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Điều 12.Công bố, phổ biến thông tin thống kê 

1.Các Vụ chủ trì, xây dựng báo cáo thống kê, ấn phẩm thống kê trình 

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê xem xét phê duyệt và phổ biến theo quy định. 

2. Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê chủ trìtổ chức 

công bố, phổ biến, cung cấp thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê 

quốc gia, thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê 

và các sản phẩm thống kê khác đến các đối tượng dùng tin theo quy định. 

3. Cục Thống kê chủ trì thực hiện công bố, phổ biến, cung cấp thông tin 

thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, 
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cấp xã theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê. 

Điều 13.Lƣu trữ thông tin thống kê 

1. Cục TTDL có trách nhiệmlưu trữ toàn bộ cơ sở dữ liệu vi mô từ các cuộc 

tổngđiều tra thống kê, điều tra thống kê; dữ liệu từ chế độ báo cáo thống kê và cơ 

sở dữ liệu hành chính. 

2. Các Vụ, Cục Thống kê có nhiệm vụ lưu trữ toàn bộ thông tin thống kê 

đầu ra theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và lưu trữ báo cáo phân tích 

thống kê đã được phổ biến. 

Điều 14. Đánh giá chất lƣợng thông tin thống kê. 

1. Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê chủ trì, xây dựng, 

ban hành tài liệu hướng dẫn các Vụ, các Đơn vị và Cục Thống kê đánh giá chất 

lượng thông tin thống kê. 

2. Các Vụ, các Đơn vị chủ trì, xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầu 

vào phục vụ cho việc đánh giá chất lượng thông tin thống kê và tổ chức thực 

hiện đánh giá thông tin thống kê thu thập. 

 

Chƣơng III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

TRONG HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ 

Điều 15.Đơn vị đầu mối và trách nhiệm trong hoạt động thống kê 

Các đơn vị cử đại diện làm đầu mối trong việc thực hiện nội dung phối 

hợp và người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả và chất lượng 

nhiệm vụ được phân công.  

Điều 16.Trách nhiệm của các đơn vị trong chức năng phối hợp hoạt 

động thống kê. 

1. Cục TTDL:  

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các hình thức thu thập thông 

tin thống kê, chia sẻ dữ liệu thống kê.  

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành:Chương trình điều tra 

thống kê quốc gia; chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; quy chế phối hợp và 

chia sẻ dữ liệu; kế hoạch điều tra thống kê hằng năm của Tổng cục Thống kê; 

Quyết định ban hành phương án tổng điều tra thống kê, điều tra thống kê. 

- Tổng hợp nhu cầu thông tin thống kê, rà soát dữ liệu để xác định phạm 

vi và phương pháp thu thập dữ liệu. 
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b) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Đơn vịtổ chức thực hiện việc thu thập, xử 

lý, tổng hợp thông tin, bao gồm: 

- Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án điều 

tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê đã được ban hành. 

- Tổ chức thu thập, xử lý dữ liệuvà quản lý dữ liệu thống kê. 

- Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu trong báo cáo thống kê 

theo chế độ báo cáo thống kê đã ban hành. 

- Thực hiện chia sẻ dữ liệu thống kê theo quy chế, quy định; bảo mật dữ 

liệu thông tin thống kê. 

- Cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan đến thông tin thống kê đã được 

công bố trong cơ sở dữ liệu thống kê cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định. 

c) Chủ trì xây dựng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt 

động thống kê. 

2. Các Vụ, Đơn vị 

a) Các Vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với Cục TTDL xác định nhu cầu thông tin thống kê 

cần thu thập. 

- Phối hợp với Cục TTDL xây dựng, thực hiện phương án tổngđiều tra, 

điều tra thống kê;chế độ báo cáo thống kê;quy chế phối hợp,chia sẻ và sử dụng dữ 

liệuhành chính; hướng dẫn thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin thống kê; đề xuất 

hình thức khai thác, xử lý thông tin thống kê từ hồ sơ hành chính và các nguồn 

thông tin khác; kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động thống kê.  

- Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu có liên quan đến lĩnh vực 

phụ trách. 

b) Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê: 

- Chủ trì xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ 

thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Chủ trì xây dựng, sửa bổi bổ sung danh mục, nội dung chỉ tiêu thống kê 

quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các bảng 

phân loại, danh mục sử dụng trong hoạt động thống kê. 

- Thẩm định Chương trình điều tra thống kê quốc gia;chế độ báo cáo 

thống kê; kế hoạch điều tra thống kê hằng năm; phương án tổng điều tra thống 

kê, điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và điều tra 

thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia; quy chế phối hợp sử 
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dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê và các văn bản khác về quản lý 

hoạt động thu thập thông tin thống kê. 

c) Vụ Kế hoạch tài chính: 

Chủ trì xây dựng văn bản quy định, hướng dẫn định mức kinh phí các 

cuộctổng điều tra thống kê và điều tra thống kê. 

d) Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê nhà 

nước của Tổng cục Thống kê hằng năm. 

- Tổ chức công bố, phổ biến, cung cấp thông tin thống kê thuộc hệ thống 

chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch, đầu 

tư và các hệ thống chỉ tiêu thống kê khácvà các sản phẩm thống kê khác đến các 

đối tượng dùng tintheo quy định. 

- Tổ chức họp báo công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội. 

- Biên soạn thông tin thống kê đã công bố theo chuẩn quy định, đáp ứng 

nhu cầu khai thác thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục 

Thống kê. 

- Phối hợp với Cục TTDL, các Vụ, Đơn vị kiểm tra, rà soát thông tin tổng 

hợp từ kết quả điều tra, từ khai thác cơ sở dữ liệu hành chính phục vụ công bố, 

phổ biến, cung cấp thông tin thống kê. 

đ)Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê: 

- Chủ trì, phối hợp với Cục TTDL và các đơn vịxây dựng văn bản có liên 

quan đến thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thu thập thông tin thống kê. 

- Chủ trì công tác tuyên truyền các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê. 

- Hướng dẫn Cục Thống kê thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, 

giám sát hoạt động thu thập thông tin thống kê. 

e) Các Vụ, Đơn vị khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có 

trách nhiệm phối hợp với Cục TTDL, các Vụ, Đơn vị, Cục Thống kê trong hoạt 

động thống kê. 

g) Cục Thống kê:  

- Quản lý, tổ chức hoạt động thu thập thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh, 

thành phố. 

- Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ điều tra thống 

kê, tổng điều tra thống kê, báo cáo thống kê theo quy định. 
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- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, thông tin từ cơ sở 

dữ liệu hành chính do các cơ quan quản lý dữ liệu cung cấp cho hoạt động thống 

kê trên địa bàn theo quy định. 

- Phân tích, báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê trên địa bàn 

tỉnh, thành phố. 

- Biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công. 

- Công bố, phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố theo 

quy định của pháp luật. 

 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 17.Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm thực hiện và phổ biến Quy 

chế này đến công chức, viên chức, người lao động và các đối tượng áp dụng thực 

hiện nghiêm túc nội dung quy định tại Quy chế này. 

Điều 18.Các nội dung tạiQuy chế này sẽ tự động thay đổi khi những văn bản 

quy phạm pháp luật viện dẫn được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. 

Trường hợp văn bản của Tổng cục Thống kê đã được ban hành và có quy 

định về trình tự thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động thống kê khác với quy định 

tại Quy chế này, các đơn vị có trách nhiệm nghiên cứu và phối hợp với Cục 

TTDLtham mưu với Lãnh đạo Tổng cục Thống kê sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế văn bản đó cho phù hợp với quy định tại Quy chế này. 

Điều 19.Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc nội 

dungcần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Tổng cục Thống kê 

(qua Cục TTDL)để tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định./. 
 

 TỔNG CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hƣơng 

 


