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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức
ngành thống kê
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và
Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số
4479/BKH-TCTK ngày 23/6/2008 và công văn số 7017/BKH-TCKT ngày
26/9/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thống kê;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công
chức ngành thống kê (có bản tiêu chuẩn nghiệp vụ kèm theo Quyết định này),
bao gồm:
1. Thống kê viên cao cấp

- Mã số ngạch 23.261

2. Thống kê viên chính

- Mã số ngạch 23.262

3. Thống kê viên

- Mã số ngạch 23.263

4. Thống kê viên trình độ cao đẳng
5. Thống kê viên trung cấp

- Mã số ngạch 23.264
- Mã số ngạch 23.265

Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê là căn
cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ công chức ngành
thống kê.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng
Công báo.
Điều 4. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ
chức thuộc Bộ;
- Lưu VT, Vụ CCVC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn – Đã ký
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BỘ NỘI VỤ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————
TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ

CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC NGÀNH THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12 tháng 11 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
I. THỐNG KÊ VIÊN CAO CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP)
1. Chức trách
Thống kê viên cao cấp là công chức có trình độ cao nhất về chuyên môn
nghiệp vụ thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước, tham mưu cho lãnh đạo
đơn vị thuộc hệ thống thống kê nhà nước và chủ trì triển khai những hoạt động
thống kê quan trọng có ý nghĩa đối với toàn ngành hoặc địa phương theo chuẩn
mực của phương pháp luận thống kê và quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ:
- Chủ trì, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chế độ
thuộc lĩnh vực thống kê trong phạm vi cả nước hoặc trên địa bàn tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Tham gia hoặc chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến lĩnh vực thống kê;
- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo, thẩm định và tổ chức thực hiện các văn
bản hướng dẫn nghiệp vụ thống kê; chọn lọc và vận dụng các phương pháp thống
kê tiên tiến của quốc tế phù hợp với điều kiện ngành Thống kê Việt Nam;
- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương, các tổ chức, các
đơn vị triển khai các hoạt động thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ
thông tin thống kê;
- Tham gia hoặc chủ trì tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm
và đề xuất các phương pháp đổi mới và hoàn thiện công tác thống kê;
- Chủ trì hoặc tham gia chính vào việc biên soạn và thẩm định các sản phẩm
thông tin thống kê;
- Chủ trì hoặc tham gia chính vào việc biên soạn chương trình, giáo trình và
giảng dạy tại các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thống
kê cho các đối tượng trong và ngoài ngành thống kê.
3. Tiêu chuẩn về năng lực:
- Chủ trì, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các thống kê viên chính, thống kê viên
và cộng tác viên triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ thống kê;
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- Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan hữu quan khác trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê;
- Có năng lực tổ chức thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra công tác nghiệp
vụ thống kê đối với công chức trong hệ thống Thống kê nhà nước;
- Có năng lực tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ
chuyên môn của ngành thống kê đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
công tác thống kê;
- Có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thống kê.
4. Tiêu chuẩn về trình độ:
- Có trình độ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành thống kê trở lên;
- Tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch
chuyên viên cao cấp và đào tạo lý luận chính trị cao cấp.
- Có trình độ C một trong năm ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức);
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học trong công tác
thống kê;
- Có thời gian giữ ngạch thống kê viên chính tối thiểu 6 năm;
- Đã chủ trì công trình hoặc đề án nghiên cứu về nghiệp vụ thống kê được
Tổng cục Thống kê công nhận và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.
II. THỐNG KÊ VIÊN CHÍNH (TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH CHUYÊN
VIÊN CHÍNH)
1. Chức trách
Thống kê viên chính là công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống
kê vững vàng trong hệ thống thống kê nhà nước, thực hiện và tổ chức thực hiện
các hoạt động thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống
kê theo chuẩn mực của phương pháp luận thống kê và quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức xây dựng phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê
và những công việc khác liên quan đến phương pháp thống kê thuộc phạm vi phụ
trách;
- Chủ trì một hoặc một số khâu trong các hoạt động thu thập, tổng hợp, phân
tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực
được phân công;
- Tổ chức hoặc trực tiếp biên soạn các báo cáo thống kê định kỳ; báo cáo
phân tích thống kê kinh tế - xã hội nhiều năm, niên giám thống kê và các sản
phẩm thống kê khác thuộc phạm vi phụ trách;
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- Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn
vị, hộ gia đình và cá nhân thực hiện việc cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã
hội theo quy định của luật Thống kê và các văn bản pháp quy khác.
- Tổ chức hoặc tham gia xây dựng các văn bản pháp quy, các văn bản hợp
tác quốc tế và thống kê, biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê
thuộc ngành hoặc lĩnh vực được phân công;
- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài khoa học thuộc chuyên ngành thống kê và
các lĩnh vực khác có liên quan đến thống kê.
3. Tiêu chuẩn về năng lực:
- Chủ trì và triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ thống kê;
- Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan hữu quan khác trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê;
- Có năng lực tổ chức thực hiện việc hướng dẫn và kiểm tra công tác nghiệp
vụ thống kê trong phạm vi được phân công;
- Có năng lực tổng hợp, khái quát các hoạt động liên quan đến nghiệp vụ
chuyên môn của ngành thống kê để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác thống kê;
- Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia
nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thống kê.
4. Tiêu chuẩn về trình độ:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thống kê, nếu tốt nghiệp đại học chuyên
ngành khác thì phải qua khóa đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương trình quy
định của Tổng cục Thống kê;
- Tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch
chuyên viên chính và khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê;
- Có trình độ B một trong năm ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức);
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học trong công tác
thống kê;
- Có thời gian giữ ngạch thống kê viên tối thiểu 9 năm (hoặc giữ ngạch
thống kê viên 3 năm cộng ngạch tương đương 6 năm);
- Đã tham gia (hoặc chủ trì) công trình hoặc đề án nghiên cứu liên quan đến
công tác thống kê được Tổng cục Thống kê công nhận và được đưa vào ứng dụng
có hiệu quả trong thực tiễn.
III. THỐNG KÊ VIÊN (TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN)
1. Chức trách
Thống kê viên là công chức chuyên môn nghiệp vụ thống kê trong hệ thống
thống kê nhà nước, thực hiện các công việc thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ
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biến và lưu giữ thống kê đúng chuẩn mực của phương pháp luận thống kê theo sự
phân công và tuân thủ các quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
- Tham gia xây dựng phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê
và những vấn đề khác về phương pháp thống kê thuộc nhiệm vụ được giao;
- Trực tiếp thu thập hoặc tổ chức thu thập thông tin thống kê qua báo cáo
thống kê, điều tra thống kê, khai thác hồ sơ đăng ký hành chính và qua các hình
thức khác liên quan đến công tác thống kê;
- Xử lý, tổng hợp thông tin thống kê; biên soạn báo cáo, niên giám thống kê
và các sản phẩm thống kê khác theo chuyên ngành và lĩnh vực được giao;
- Phổ biến, lưu giữ và hệ thống hóa thông tin thống kê thuộc phạm vi được
phân công;
- Thực hiện việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ
chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân thực hiện việc cung cấp thông
tin thống kê thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh vực được phân công theo quy định
của Luật Thống kê và các văn bản pháp quy khác;
- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành hoặc lĩnh
vực thống kê được phân công.
3. Tiêu chuẩn về năng lực:
- Có khả năng độc lập, chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, điều tra về
công tác thống kê trong phạm vi được phân công;
- Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ chuyên môn công tác thống kê;
- Có khả năng nắm bắt và áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến của
trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Có khả năng làm việc cụ thể, phối hợp, giao tiếp ứng xử tốt với các tổ
chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê;
- Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm và tham gia
nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thống kê.
4. Tiêu chuẩn về trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thống kê, nếu tốt nghiệp đại học chuyên
ngành khác thì phải qua khóa đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương trình quy
định của Tổng cục Thống kê;
- Tốt nghiệp khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch
chuyên viên và khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê;
- Có trình độ B một trong năm ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức);
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học trong công tác
thống kê;
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IV. THỐNG KÊ VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
1. Chức trách
Thống kê viên trình độ cao đẳng là công chức chuyên môn nghiệp vụ thống
kê trong hệ thống thống kê nhà nước, thực hiện một số công việc trong hoạt động
thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê theo chuẩn
mực của phương pháp luận thống kê và quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
- Thu thập thông tin thống kê qua báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai
thác hồ sơ đăng ký hành chính và qua các hình thức khác;
- Xử lý, tổng hợp và phân tích thông tin thống kê chuyên ngành được giao
phù hợp với yêu cầu sử dụng;
- Phổ biến, lưu giữ và hệ thống hóa số liệu thống kê thuộc phạm vi được
phân công;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình
và cá nhân thực hiện việc cung cấp những thông tin thống kê thuộc chuyên ngành
hoặc lĩnh vực được phân công theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản
pháp quy khác.
3. Tiêu chuẩn về năng lực:
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thống kê và có kỹ năng
thành thạo để thực hiện tốt các nghiệp vụ chuyên môn công tác thống kê trong
phạm vi được phân công;
- Có phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt
động thống kê, có khả năng nắm bắt và áp dụng phương pháp, công nghệ tiên
tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Có khả năng làm việc tập thể, phối hợp, giao tiếp ứng xử tốt với các tổ
chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê;
4. Tiêu chuẩn về trình độ:
- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành thống kê, nếu tốt nghiệp cao đẳng
chuyên ngành khác thì phải qua khóa đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương
trình quy định của Tổng cục Thống kê;
- Tốt nghiệp khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà
nước ngạch chuyên viên và lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác Thống
kê;
- Có trình độ B một trong năm ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức);
- Sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công việc chuyên môn.
V. THỐNG KÊ VIÊN TRUNG CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH CÁN
SỰ)
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1. Chức trách
Thống kê viên trung cấp là công chức chuyên môn nghiệp vụ thống kê trong
hệ thống thống kê nhà nước, thực hiện một hoặc số công việc cụ thể trong hoạt
động thu thập, tổng hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê do
lãnh đạo giao trong phạm vi được phân công.
2. Nhiệm vụ
- Thu thập thông tin thống kê qua báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai
thác hồ sơ đăng ký hành chính và qua các hình thức khác;
- Xử lý, tổng hợp thông tin thống kê theo phần việc được giao;
- Phổ biến, lưu giữ và hệ thống hóa thông tin thống kê thuộc phạm vi được
phân công;
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình
và cá nhân thực hiện việc cung cấp những thông tin thống kê thuộc lĩnh vực được
phân công theo quy định của luật Thống kê và các văn bản pháp quy khác.
3. Tiêu chuẩn về năng lực:
- Có khả năng độc lập, chủ động và kỹ năng thành thạo để thực hiện tốt các
nhiệm vụ chuyên môn về thống kê trong phạm vi được phân công;
- Có phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào các hoạt
động thống kê.
- Có khả năng làm việc tập thể, phối hợp, giao tiếp ứng xử tốt với các tổ
chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác thống kê;
4. Tiêu chuẩn về trình độ:
- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thống kê, nếu tốt nghiệp trung cấp
chuyên ngành khác thì phải qua khóa đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương
trình quy định của Tổng cục Thống kê;
- Có trình độ A một trong năm ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức);
- Sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công việc chuyên môn.
BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn – Đã ký

