BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:

/BKHĐT-TCTK

Hà Nội, ngày

tháng 5 năm 2016

V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định
quy định chi tiết và biện pháp
thi hành Luật thống kê

Kính gửi:
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước.
Luật thống kê đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua vào
ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật thống kê 2015
và Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo
văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành các luật
được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đã dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật thống kê. (Bản
dự thảo đã được đăng trên Webside Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn
trong mục Dự án Luật thống kê sửa đổi).
Để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định.
Ý kiến bằng văn bản của Quý cơ quan xin gửi về Vụ Phương pháp chế độ
Thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, số điện thoại: 04.37343680 và theo địa
chỉ thư điện tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 02/6/2016.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTK.
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