THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2010

Số: 54/2010/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
_________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,
cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí và chức năng
1. Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực
hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà
nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê
kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Tổng cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài
khoản riêng và trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tổng cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định:
a) Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ về thống kê;
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b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng
về thống kê;
c) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chế độ báo cáo thống kê cơ sở,
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các
Bảng phân loại thống kê áp dụng chung cho nhiều ngành, lĩnh vực; quyết định về
các cuộc tổng điều tra thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng
khác về thống kê theo quy định của pháp luật.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định:
a) Quy chế phổ biến thông tin thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp
tỉnh, huyện, xã; nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê chủ yếu;
b) Kế hoạch năm năm và hàng năm của ngành Thống kê;
c) Các văn bản khác về lĩnh vực thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về thống kê và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp
luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau
khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
4. Ban hành văn bản và hướng dẫn thực hiện phân loại thống kê, chế độ
báo cáo thống kê, điều tra thống kê, khai thác hồ sơ đăng ký hành chính phục vụ
công tác thống kê và các văn bản chuyên môn nghiệp vụ thống kê khác theo quy
định của pháp luật.
5. Bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê đối với người làm công tác thống kê của các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các cấp, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.
6. Thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ đối với Bảng phân loại thống kê
chuyên ngành, Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng
hợp, danh mục điều tra thống kê ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
và phương án điều tra thống kê trước khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang
Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, người đứng đầu cơ quan Trung
ương của các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương quyết định ban hành.
7. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao,
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và các cơ quan, đơn vị khác cung cấp.
8. Thực hiện các báo cáo phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế xã hội hàng tháng, quý, năm, nhiều năm; báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành
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các chỉ tiêu thuộc chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và các báo cáo thống kê đột xuất khác.
9. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu
của các cơ quan, đơn vị thực hiện Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp, điều tra thống kê và hồ sơ đăng ký hành chính của các cơ
quan, tổ chức để sử dụng cho mục đích thống kê; xây dựng, quản lý và chia sẻ
các cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, kho dữ liệu thống kê quốc gia về kinh tế - xã
hội theo quy định của pháp luật.
10. Giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý việc công bố thông tin
thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.
11. Công bố thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong nước, ngoài nước theo quy định của pháp luật.
12. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
13. Thực hiện công tác thống kê nước ngoài, bao gồm: thu thập, biên soạn
số liệu thống kê tổng hợp về kinh tế - xã hội của các nước, vùng lãnh thổ, so sánh
quốc tế về thống kê và phổ biến phương pháp luận thống kê quốc tế; thực hiện
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
14. Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học thống kê; áp dụng
phương pháp thống kê tiên tiến.
15. Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình
hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu giữ thông
tin thống kê.
16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ
phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi
đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán
bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và
phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
17. Thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí;
kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp
luật thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
18. Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo
quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
19. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.
20. Quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ,
tự chịu trách nhiệm và các doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống kê theo quy
định của pháp luật.
77

21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật
hoặc do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến
địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất:
1. Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương:
a) Các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản
lý nhà nước:
- Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin;
- Vụ Thống kê Tổng hợp;
- Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia;
- Vụ Thống kê Công nghiệp;
- Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản;
- Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ;
- Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư;
- Vụ Thống kê Giá;
- Vụ Thống kê Dân số và Lao động;
- Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường;
- Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Vụ Kế hoạch tài chính;
- Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng;
- Thanh tra;
- Văn phòng (có Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh).
b) Các tổ chức sự nghiệp:
- Viện Khoa học Thống kê;
- Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê;
- Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I;
- Trung tâm Tin học Thống kê khu vực II;
- Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III;
- Tạp chí Con số và Sự kiện;
- Nhà Xuất bản Thống kê;
- Trường Cao đẳng Thống kê;
- Trường Trung cấp Thống kê.
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2. Cơ quan thống kê ở địa phương:
a) Cục Thống kê ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là
Cục Thống kê cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thống kê.
b) Chi cục Thống kê ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi
chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.
Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện có tư cách pháp nhân,
con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê
1. Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó Tổng cục trưởng.
2. Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.
Tổng cục trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê; bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ
quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật và phân
cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thống kê. Phó Tổng cục
trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực
công tác được phân công phụ trách.
Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2010.
Bãi bỏ các văn bản trước đây trái với quy định tại Quyết định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến
công tác thống kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng
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CHÍNH PHỦ
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

NGHỊ ĐỊNH
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
______
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
NGHỊ ĐỊNH
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ
chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi
chung là Thống kê Bộ, Ngành).
2. Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tổ
chức Thống kê Bộ, Ngành.
Điều 2. Vị trí và chức năng
1. Thống kê Bộ, Ngành là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành, thực
hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành quản lý công tác
thống kê và tổ chức hoạt động thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
2. Thống kê Bộ, Ngành là bộ phận của hệ thống tổ chức thống kê nhà
nước, chịu sự hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ thống kê
của Tổng cục Thống kê.
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thống kê Bộ, Ngành
1. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành xây dựng hệ thống thông
tin thống kê của Bộ, Ngành.
2. Xây dựng chương trình, dự án về thống kê của Bộ, Ngành và tổ chức
thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Xây dựng, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành ban hành Hệ thống chỉ
tiêu thống kê của Bộ, Ngành theo quy định của pháp luật.
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4. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục các cuộc điều tra thống
kê trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia được phân công và các cuộc
điều tra phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ, Ngành; xây dựng phương án
điều tra thống kê, sau khi được Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn
nghiệp vụ, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành phê duyệt; tổ chức thực hiện các
cuộc điều tra theo phương án đã được phê duyệt.
5. Xây dựng Chế độ báo cáo thống kê cơ sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng
hợp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách áp dụng đối với cơ quan chuyên
môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân
dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau khi được Tổng cục Thống kê
thẩm định về chuyên môn nghiệp vụ, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành ban
hành; phổ biến, tập huấn và hướng dẫn thực hiện các Chế độ báo cáo thống kê đã
được ban hành.
6. Tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến và lưu trữ thông
tin thống kê theo kế hoạch thông tin của Bộ, Ngành, đáp ứng yêu cầu thông tin
thống kê tổng hợp chung của Tổng cục Thống kê và nhu cầu sử dụng thông tin
thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
7. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành thống nhất quản lý và
công bố thông tin thống kê theo quy định của pháp luật.
8. Biên soạn Báo cáo thống kê định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng
và cả năm, Báo cáo phân tích thống kê chuyên đề và đột xuất, Niên giám thống
kê chuyên ngành hàng năm, hệ thống số liệu thống kê nhiều năm và các sản phẩm
thông tin thống kê khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các chế
độ báo cáo thống kê thuộc lĩnh vực Bộ, Ngành quản lý theo quy định.
9. Phối hợp với tổ chức Thanh tra, Kiểm tra của Bộ, Ngành xây dựng, trình
Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành phê duyệt kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc chấp
hành pháp luật về thống kê của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Ngành và tổ chức thực
hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiến nghị các biện pháp xử lý
đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thống kê; đề xuất khen thưởng đối
với tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thống kê.
10. Tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành kiện toàn tổ chức bộ máy
hoạt động thống kê; xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên
chức thống kê của Bộ, ngành trình Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành phê duyệt.
11. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ thống kê, tin học, ngoại ngữ và
các kiến thức khác liên quan đến công tác thống kê cho cán bộ, công chức, viên
chức thống kê của Bộ, Ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách và người làm công tác thống kê ở
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, Ngành quản lý.
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12. Tổ chức nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học về lĩnh vực thống kê;
ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào công tác thống kê của Bộ, Ngành.
13. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê
và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.
14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành giao.
Điều 4. Tổ chức Thống kê Bộ, Ngành
1. Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chương trình điều tra thống
kê quốc gia và Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, Ngành,
yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ, Ngành và nhu
cầu về thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân, Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành
quyết định thành lập Phòng Thống kê trực thuộc đơn vị chức năng hoặc trình
Chính phủ thành lập Vụ, Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống kê theo quy
định của pháp luật.
2. Được bảo đảm nhân sự đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng; được
ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp thống kê tiên tiến
vào công tác thống kê Bộ, Ngành.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành chịu trách nhiệm quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Thống kê Bộ, Ngành.
Điều 5. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành
1. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành là cán bộ, công chức, viên chức
thuộc hệ thống thống kê nhà nước; được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động
thống kê trong Bộ, Ngành.
2. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành có các tiêu chuẩn quy định tại
khoản 2 Điều 33 Luật Thống kê.
3. Người làm công tác thống kê của Bộ, Ngành độc lập về chuyên môn
nghiệp vụ thống kê và có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống
kê; thực hiện và chịu trách nhiệm về các hoạt động thống kê được phân công.
4. Người làm công tác thống kê Bộ, Ngành được đào tạo, bồi dưỡng, nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và kiến thức
thuộc các lĩnh vực khác nhằm phục vụ công tác thống kê; được hưởng các chế
độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2010.
2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 21 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02
năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thống kê.
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Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Bộ, Ngành đã tổ chức bộ máy thống kê chuyên trách theo quy
định tại Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê hoặc theo
Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Bộ, Ngành, Bộ trưởng, Thủ trưởng Ngành rà soát tổ chức thống kê hiện
có để hoàn thiện, bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng
(đã ký)
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THỦ TƯỚNG
CHÍNH PHỦ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________

Số: 312 /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án
đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003 và Nghị định
số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê với
những nội dung chính như sau:
I. MỤC TIÊU

Đổi mới và áp dụng đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, hình thành hệ
thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả phù hợp với
tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế nhằm cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông
tin thống kê đáp ứng nhu cầu phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội phục
vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước; công tác xây
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của
các Bộ, ngành và địa phương và của các tổ chức, cá nhân.
II. PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI

1. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải bảo đảm thực hiện
đúng 6 nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê đã được quy định trong Luật
Thống kê là: (i) Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời
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trong hoạt động thống kê; (ii) Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ
thống kê; (iii) Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại,
đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm tính so sánh quốc tế; (iv) Không
trùng lặp, chồng chéo giữa các cuộc điều tra thống kê, các chế độ báo cáo thống
kê; (v) Công khai về phương pháp thống kê, công bố thông tin thống kê; (vi) Bảo
đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê Nhà nước
đã công bố công khai; những thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân chỉ được
sử dụng cho mục đích tổng hợp thống kê.
2. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, bao gồm: Hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành và Hệ thống
chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, hình thành tổng thể các hệ thống chỉ tiêu
thống kê thống nhất. Việc đổi mới các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải được thực
hiện cùng với việc đổi mới toàn diện các hoạt động thống kê. Kết quả của việc đổi
mới này phải trở thành một trong các căn cứ quan trọng để xây dựng Chiến lược
phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.
3. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải tiến hành trên cơ sở
tiếp tục phát huy vai trò của Hệ thống thống kê tập trung; tăng cường vai trò,
trách nhiệm của tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (sau đây gọi
chung là thống kê Bộ, ngành); nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn thông tin
thống kê do các tổ chức thống kê cơ sở thu thập, tổng hợp, nhằm hình thành hệ
thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, thông suốt và hiệu quả.
4. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải đáp ứng được yêu cầu
phát triển của đất nước, đồng thời tạo ra sự chủ động hội nhập ngày càng sâu, rộng
của thống kê Việt Nam với thống kê quốc tế. Trên cơ sở lộ trình triển khai phù hợp,
bảo đảm tính khả thi cao của các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.
5. Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê phải gắn liền với đổi mới
các hoạt động thống kê; đồng thời phải hoàn thiện bộ máy tổ chức, bảo đảm nguồn
nhân lực, môi trường pháp lý, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật và các điều kiện
khác để triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nội dung đổi mới.
III. NỘI DUNG ĐỔI MỚI

1. Đổi mới, bổ sung, hoàn thiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành
tại Quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 với 274 chỉ tiêu
thống kê thuộc 24 nhóm ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội đã phát huy vai trò chủ đạo
trong tổng thể các hệ thống chỉ tiêu thống kê của nước ta trong thời gian qua, tuy
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nhiên cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập, so với yêu cầu của quá trình xây dựng và
phát triển của đất nước nên cần phải được đổi mới, hoàn thiện với các nội dung sau:
a) Xác định, bổ sung thêm các chỉ tiêu thống kê phản ánh chất lượng, hiệu
quả của sự phát triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước; các chỉ tiêu bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường
sinh thái.
b) Tiêu thức phân tổ của các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc
gia phải bảo đảm yêu cầu thông tin chi tiết phân theo ngành kinh tế, thành phần
kinh tế (trong thời gian trước mắt tạm thời phân theo loại hình kinh tế như: kinh
tế nhà nước; kinh tế ngoài nhà nước; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài),
vùng và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các chỉ tiêu xã hội phải
đổi mới để tăng thêm phân tổ theo giới tính, dân tộc, thành thị, nông thôn với các
tiêu thức chất lượng cụ thể, rõ hơn.
c) Phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành
và chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống thống kê tập trung, tránh trùng lặp, chồng
chéo, nhằm phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước.
2. Xây dựng và ban hành đầy đủ Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành
Căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẩn trương ban hành các hệ thống
chỉ tiêu thống kê phục vụ yêu cầu quản lý, sử dụng thuộc ngành, lĩnh vực phụ
trách. Hệ thống chỉ tiêu thống kê của mỗi Bộ, ngành phải bảo đảm tính đồng bộ
cao với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các hệ thống chỉ tiêu thống kê
khác; đồng thời phải là một trong những nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan
trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng nhu cầu thông tin của
các tổ chức, cá nhân khác.
3. Xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương
khẩn trương xây dựng và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê của
Bộ, ngành. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phải là một trong những
nguồn cung cấp thông tin đầu vào quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc
gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành; đáp ứng yêu cầu thông tin thống
kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các
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cấp ở địa phương; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức,
cá nhân khác.
4. Xây dựng hệ thống khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê
Căn cứ các Hệ thống chỉ tiêu thống kê được cấp có thẩm quyền ban hành,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các Bộ, ngành tiến hành chuẩn
hóa khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê theo đúng chuẩn mực
thống kê và phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế để thống nhất áp dụng, bảo
đảm tính so sánh của số liệu thống kê theo thời gian và không gian.
5. Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các hệ thống chỉ
tiêu thống kê
Hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin, kết hợp hài hòa và có hiệu quả
báo cáo thống kê, điều tra thống kê với khai thác nguồn thông tin đa dạng và
phong phú của các hồ sơ đăng ký hành chính. Theo đó, rà soát và xây dựng hoàn
chỉnh Chế độ báo cáo thống kê cơ sở; Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng
đối với bộ, ngành; Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống
kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chương trình điều tra thống kê quốc
gia; Chế độ báo cáo thống kê của các bộ, ngành; tổ chức hệ thống các cơ sở dữ liệu
thống kê khai thác từ hồ sơ đăng ký hành chính.
6. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ
thống kê khác có liên quan
Tập trung đổi mới và hoàn chỉnh những vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ
thống kê khác có liên quan chặt chẽ đến các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới, trong
đó chú trọng việc xây dựng và áp dụng các bảng phân loại thống kê; tăng cường
công tác phân tích và dự báo; tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông
tin và truyền thông; tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp, cơ sở dữ liệu
thống kê ban đầu, siêu dữ liệu và kho dữ liệu; xây dựng hệ thống sản phẩm thông
tin thống kê; xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin; xây dựng
chính sách phổ biến thông tin thống kê.
7. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê
Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê. Tiếp thu,
vận dụng nghiệp vụ thống kê tiên tiến và kinh nghiệm thành công của các nước để
hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ chuyên môn thống kê, đổi mới và hoàn chỉnh
các hệ thống chỉ tiêu thống kê đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp
tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế. Thực hiện đầy đủ các cam kết về thống kê với các
nước và các tổ chức quốc tế.
IV. GIẢI PHÁP

1. Đánh giá hiện trạng các Hệ thống chỉ tiêu thống kê
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Rà soát và đánh giá hiện trạng các Hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện có, cụ thể
là Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số
305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Hệ
thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,
huyện, xã đang áp dụng. Phải làm rõ tính toàn diện, tính phù hợp, tính thống nhất
và mức độ thực hiện của từng chỉ tiêu trong mỗi hệ thống, xác định cụ thể mặt
được và chưa được, để có căn cứ đổi mới và xây dựng hoàn thiện, đồng bộ các hệ
thống chỉ tiêu thống kê đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và phù hợp với
tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế.
2. Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức thống kê
a) Hệ thống tổ chức thống kê tập trung được tổ chức theo ngành dọc gồm
Cơ quan thống kê Trung ương (Tổng cục Thống kê) và các cơ quan thống kê địa
phương (Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng
Thống kê các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) theo quy định của Luật
Thống kê cần phải được củng cố và phát huy.
b) Tổ chức thống kê Bộ, ngành là bộ phận cấu thành trong hệ thống tổ chức
thống kê nhà nước, thuộc bộ máy tổ chức của Bộ, ngành có chức năng tham mưu
giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan tổ chức, quản lý công tác thống kê trong
ngành, lĩnh vực phụ trách; tiến hành các hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản
lý, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, yêu cầu tổng hợp của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và nhu cầu về thông tin thống kê của các tổ
chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật. Mỗi Bộ, ngành phải xây dựng bộ
máy tổ chức thống kê tương xứng với yêu cầu và khối lượng công tác thống kê của
Bộ, ngành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ động phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao tổ chức công tác thống kê của ngành Tòa án và ngành Kiểm sát theo quy
định của Luật Thống kê.
c) Thống kê Sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bộ
phận cấu thành của hệ thống thống kê quốc gia, cần phải có lực lượng chuyên
trách đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của địa phương.
d) Hiện nay, các xã, phường, thị trấn đều có công chức kiêm nhiệm công tác
thống kê. Ngay sau khi Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã được ban
hành và triển khai áp dụng, chính quyền các xã, phường, thị trấn phải bố trí cán bộ
đủ năng lực chuyên trách công tác thống kê tại xã, phường, thị trấn bảo đảm yêu
cầu nâng cao chất lượng thống kê cấp cơ sở.
đ) Cùng với việc hoàn thiện các tổ chức thống kê phải xây dựng được đội
ngũ cộng tác viên thống kê có năng lực để phục vụ ngành Thống kê triển khai các
hoạt động kịp thời và hiệu quả.
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3. Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực
a) Bảo đảm đủ số lượng biên chế ổn định và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực của toàn ngành Thống kê, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến
thức chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm công tác thống kê của các Bộ,
ngành; thống kê của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thống kê huyện,
quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, thống kê xã, phường, thị trấn và lực lượng
cộng tác viên thống kê.
b) Từng bước áp dụng mô hình công chức của Hệ thống thống kê tập trung
biệt phái chuyên trách thống kê Bộ, ngành. Trước mắt, áp dụng đối với những Bộ,
ngành có khối lượng công tác thống kê lớn, lực lượng cán bộ, công chức, viên
chức thống kê chưa đáp ứng yêu cầu và cần được hỗ trợ của công chức thống kê từ
hệ thống thống kê tập trung.
c) Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học thống kê và đẩy mạnh việc ứng
dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Phải đào tạo và phát triển được cán bộ,
công chức, viên chức có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu để đảm nhận và thực hiện
có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống kê.
d) Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Thống kê tại các trường đại
học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành khác quản lý. Chú trọng và tăng cường đào tạo
cấp chứng chỉ theo các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao và cập nhật kiến thức
nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ phục vụ công tác thống kê.
4. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho công tác thống kê
a) Đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện Luật Thống kê, các
Nghị định và các văn bản pháp lý khác có liên quan đến hoạt động thống kê, đề
xuất và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung
cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đối với công tác thống kê trong quá trình xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
b) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Cộng tác viên
thống kê để tổ chức thực hiện thống nhất trong cả nước.
c) Xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
5. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông
a) Công nghệ thông tin và truyền thông là công cụ quan trọng phục vụ công
tác thống kê, là phương tiện tập trung các luồng thông tin thống kê hình thành hệ
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thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất và hiệu quả. Do vậy, phải quan tâm
phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đồng bộ về: hạ tầng kỹ thuật; đào
tạo nguồn nhân lực; phần mềm ứng dụng; cơ sở dữ liệu; kết nối, chia sẻ và phổ
biến thông tin thống kê.
b) Nghiên cứu, hiện đại hoá công nghệ thông tin và truyền thông để ứng
dụng trong tất cả các khâu của quy trình thống kê; tin học hóa việc thu thập, tổng
hợp, phân tích, phổ biến và lưu giữ thông tin thống kê của hệ thống thống kê tập
trung; thống kê bộ, ngành và địa phương. Trong đó, chú trọng nghiên cứu, ứng
dụng các hình thức điều tra thống kê điện tử; sử dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến
trong xử lý số liệu điều tra, tổng điều tra thống kê; xây dựng các cơ sở dữ liệu vĩ
mô, vi mô, siêu dữ liệu, kho dữ liệu; phát triển các công cụ khai thác dữ liệu,
phân tích và dự báo thống kê; tăng cường sử dụng các trang thông tin điện tử và
phát hành các sản phẩm thống kê điện tử để công bố, chia sẻ thông tin thống kê,
phổ biến kiến thức và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thống kê.
c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây
dựng và ban hành Đề án về “Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông
tin và truyền thông của Hệ thống thống kê Nhà nước đến năm 2015 và định
hướng đến năm 2020”.
6. Tăng cường hợp tác quốc tế và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài
Tăng cường hợp tác quốc tế là một trong những yêu cầu và nội dung đổi
mới công tác thống kê, phải xác định rõ nội dung hợp tác về chuyên môn nghiệp
vụ, về trao đổi và phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội; xây dựng kế hoạch
cụ thể để tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự trợ giúp kỹ thuật và tài chính của
thống kê các nước và các tổ chức quốc tế để tăng cường năng lực công tác thống
kê; triển khai các hoạt động đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê; chú
ý hợp tác về cung cấp chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng, phát triển
công nghệ thông tin và truyền thông cho toàn ngành Thống kê. Xác định lộ trình
hợp lý để tiến tới thực hiện đầy đủ các cam kết về thống kê với các nước và tổ
chức quốc tế.
7. Kinh phí xây dựng, thực hiện Đề án
Nguồn kinh phí xây dựng và thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo
đảm, được bố trí theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) căn cứ Đề án được phê
duyệt, xác định, công bố các nội dung công việc sẽ triển khai của Bộ, ngành, địa
phương để làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
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Giao Bộ Tài chính căn cứ Đề án được phê duyệt, thẩm định và trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Đề án ở Trung ương (Hệ
thống thống kê tập trung và Thống kê các Bộ, ngành); đồng thời hướng dẫn các
địa phương bố trí từ nguồn ngân sách địa phương để triển khai các nội dung công
việc của Đề án thuộc phạm vi địa phương phụ trách.
Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nội dung, khối lượng công việc được
giao và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, xây dựng dự toán và bố trí kinh
phí theo quy định hiện hành, trong đó cần tập trung và ưu tiên đối với hai nhóm
công việc quan trọng sau đây:
- Kinh phí xây dựng Đề án và phổ biến, tập huấn, hướng dẫn triển khai Đề
án trong 2 năm (2009 - 2010);
- Kinh phí thực hiện Đề án trong 5 năm (2011 - 2015) cho các hoạt động
chủ yếu như: thực hiện các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê; ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin và truyền thông; đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực; xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc của hệ
thống thống kê tập trung.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện
a) Năm 2010: xây dựng hoàn chỉnh và ban hành đồng bộ các hệ thống chỉ
tiêu thống kê chủ yếu, bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Hệ thống chỉ
tiêu thống kê của từng Bộ, ngành và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện,
xã.
b) Triển khai thực hiện các chỉ tiêu thống kê của các hệ thống chỉ tiêu thống
kê theo hai nhóm: Nhóm thứ nhất (nhóm A) gồm những chỉ tiêu bắt đầu áp dụng
ngay từ năm 2011; Nhóm thứ hai (nhóm B) gồm những chỉ tiêu triển khai trong các
năm 2012 – 2014. Từ năm 2015 sẽ áp dụng toàn bộ các chỉ tiêu trong danh mục của
các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương và kế hoạch triển khai
a) Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Công
văn số 548/TTg-KHTH ngày 10 tháng 4 năm 2009 và Quyết định số 668/QĐTTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài nhiệm vụ
chung, thành viên Ban Chỉ đạo còn có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai
thực hiện các công việc của Bộ, ngành, địa phương được phân công trong Đề án.
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b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các công việc chủ
yếu sau:
- Đánh giá hoạt động của Hệ thống thống kê tập trung và công tác thống kê ở
các Bộ, ngành, địa phương; đánh giá tổng quan thực trạng công tác thống kê nói
chung và thực trạng các hệ thống chỉ tiêu thống kê nói riêng ở nước ta để làm căn cứ
xây dựng và áp dụng các hệ thống chỉ tiêu thống kê của các nước theo yêu cầu đổi
mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê của Đề án này.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong quý I năm 2010 hoàn thành việc xác
định, công bố các nội dung công việc các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện
theo nội dung và yêu cầu của Đề án; hướng dẫn, phổ biến, tập huấn, triển khai Đề
án trong năm 2010; xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án trong 5 năm (2011 2015) của hệ thống thống kê tập trung.
- Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ
ban hành trong quý I năm 2010.
- Trong quý II năm 2010, xây dựng và ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê
cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước
- Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê và Quy chế Cộng
tác viên thống kê.
- Kiện toàn tổ chức của cơ quan Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương; Phòng Thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; phối hợp
với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn thiện hệ thống
tổ chức thống kê của hai ngành này; phối hợp với các địa phương và bộ, ngành có
liên quan kiện toàn tổ chức thống kê Sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và thống kê xã, phường, thị trấn trong năm 2010.
- Trong Quý II năm 2010, công bố nội dung giải thích khái niệm, phương
pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê thuộc nhóm A
- Trong Quý II năm 2011, công bố nội dung giải thích khái niệm, phương
pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê thuộc nhóm B .
- Trong năm 2010, bổ sung, hoàn chỉnh và công bố Chương trình điều tra
thống kê quốc gia; Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ,
ngành; Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương; Chế độ báo cáo thống kê cơ sở và xây dựng
kế hoạch tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê khai thác từ hồ sơ đăng ký hành
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chính; xây dựng hoàn thiện hệ thống các bảng phân loại thống kê chủ yếu, bảo
đảm phù hợp với các hệ thống chỉ tiêu thống kê mới và tiêu chuẩn quốc tế.
- Trong năm 2010, xây dựng và ban hành Chương trình ứng dụng, phát
triển công nghệ thông tin và truyền thông của hệ thống thống kê Nhà nước; chủ
trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kêu gọi và bố trí vốn hỗ trợ phát
triển chính thức (ODA) để ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền
thông trong ngành Thống kê
- Trong năm 2010, đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản
pháp quy có liên quan, trên cơ sở đó đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn
chỉnh các văn bản pháp lý về thống kê; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền,
phổ biến, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản này.
- Xây dựng “Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn
2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
vào cuối năm 2010.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các
nội dung liên quan đến Đề án và triển khai thực hiện Đề án trong Hệ thống
thống kê tập trung; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương triển khai
các nội dung liên quan đến Đề án trong năm 2010.
- Từ năm 2010 đến năm 2015, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ
tình hình và kết quả triển khai Đề án của toàn ngành Thống kê.
- Năm 2015 tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện Đề án.
c) Các Bộ, ngành khác
- Trong quý I năm 2010, công bố kết quả đánh giá hiện trạng công tác thống
kê của Bộ, Ngành và đúc kết kinh nghiệm các nước về thống kê chuyên ngành,
lĩnh vực tương ứng với ngành, lĩnh vực Bộ, ngành đang quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành việc xây dựng, thẩm định, phê
duyệt dự toán, bố trí và hướng dẫn chi tiêu kinh phí thực hiện Đề án trong quý I năm
2010.
- Hoàn thành các công việc liên quan đến đổi mới và áp dụng đồng bộ hệ
thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành phụ trách, bao gồm: Xây dựng hoàn chỉnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; chuẩn hóa khái niệm, phương pháp tính
các chỉ tiêu thống kê nhóm A, giải thích các chỉ tiêu thống kê nhóm B (nếu có)
của hệ thống chỉ tiêu thống kê này; hoàn thiện phương pháp và các hình thức thu
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thập thông tin đầu vào (Các chế độ báo cáo thống kê, kế hoạch điều tra thống kê,
đặc biệt là tổ chức các cơ sở dữ liệu thống kê khai thác từ hồ sơ đăng ký hành
chính); xây dựng các bảng phân loại thống kê chuyên ngành; xây dựng hệ thống
các sản phẩm thống kê; xây dựng cơ chế cung cấp và trao đổi thông tin thống kê
trong nội bộ Bộ, ngành cũng như với các địa phương, với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Tổng cục Thống kê) và với các Bộ, ngành khác trong năm 2010.
- Triển khai các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền
thông, thực hiện tin học hóa các khâu thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo,
lưu giữ, chia sẻ và công bố thông tin thống kê của Bộ, ngành. Xây dựng các cơ sở
dữ liệu thống kê vi mô, vĩ mô và mạng tin học; kết nối và chia sẻ thông tin thống
kê trong nội bộ Bộ, ngành cũng như với Sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và với các
Bộ, ngành khác trong năm 2010.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, triển
khai và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành thực hiện các nội
dung thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành trong Đề án theo đúng lộ trình đề ra trong
năm 2010.
- Hoàn thành việc củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê và hệ
thống thông tin thống kê Bộ, ngành theo Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13
tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tăng cường môi trường pháp lý, cơ sở
vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho thống kê Bộ, ngành trong
năm 2011.
- Từ năm 2010 đến năm 2015, hàng năm tiến hành báo cáo đánh giá tình
hình và kết quả triển khai Đề án của Bộ, ngành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Tổng cục Thống kê) tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Ngoài nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành nêu trên, Bộ Tài chính và Bộ Nội
vụ còn có nhiệm vụ sau đây:
+ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục
Thống kê), các Bộ, ngành khác và các địa phương thẩm định, trình phê duyệt và bố
trí kinh phí thực hiện Đề án theo các nội dung nêu tại khoản 7 Mục IV trong năm
2010.
+ Bộ Nội vụ trong năm 2010: (i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa
phương triển khai các nội dung về tổ chức, biên chế của Hệ thống thống kê tập
trung; thống kê Bộ, ngành; thống kê Sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc
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Trung ương và thống kê xã, phường, thị trấn; (ii) Bố trí kinh phí đào tạo lại đội
ngũ cán bộ, công chức thống kê để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt
động của ngành Thống kê.
d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Trong quý II năm 2010, công bố kết quả đánh giá thực trạng công tác thống
kê trên địa bàn, làm cơ sở cho việc đổi mới công tác thống kê của địa phương nói
riêng và công tác thống kê của toàn ngành Thống kê nói chung.
- Trong năm 2010, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm định, trình phê duyệt
và bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo các nội dung nêu tại khoản 7 Mục IV.
- Tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các Bộ, ngành liên quan xây
dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và triển khai các nội dung
đổi mới chuyên môn nghiệp vụ thống kê liên quan tới đổi mới đồng bộ các hệ
thống chỉ tiêu thống kê trên địa bàn trong năm 2010.
- Trong năm 2010, hoàn thành việc xây dựng và kiện toàn tổ chức thống kê Sở,
Ban, ngành của địa phương; thống kê xã, phường, thị trấn; hoàn thiện môi trường
pháp lý; xây dựng Chương trình ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền
thông; triển khai các biện pháp phù hợp và hiệu quả tăng cường nhân lực và cơ sở
vật chất cho các tổ chức thống kê cơ sở trên địa bàn.
- Chỉ đạo, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành,
các đơn vị cơ sở trên địa bàn thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa
phương trong Đề án theo đúng lộ trình đề ra. Từ năm 2010 đến năm 2015, hàng
năm có báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Đề án của địa phương, gửi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống
kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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BỘ NỘI VỤ
________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Số: 03/2008/QĐ-BNV
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/BKHTCTK ngày 23/6/2008 và công văn số 7017/BKH-TCTK 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

- Mã số ngạch 23.264

5. Thống kê viên trình độ trung cấp

- 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.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
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Điều 4. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Văn Tuấn
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BỘ NỘI VỤ
________

CỘNG HOÀ 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
nhiệm 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 thịên công tác thống kê;
- Chủ trì hoặc tham gia chính vào việc biên soạn và thẩm định các sản
phẩm thông tin thống kê;
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- Chủ trì hoặc tham gia chính vào việc biên soạn chương trình, giáo trình
và giảng dạy tại các khoá 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;
- 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 để 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 khoá 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.
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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 nhàng 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;
- 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 về 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 khoá đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương
trình quy định của Tổng cục Thống kê;
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- Tốt nghiệp khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch
chuyên viên chính và khoá 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 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 biến và lưu giữ thông tin 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 hoá 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.
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- Tham gia các đề tài 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 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;
- 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 khoá đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương
trình quy định của Tổng cục Thống kê;
- Tốt nghiệp khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch
chuyên viên và khoá 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;
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
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;
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- Phổ biến, lưu giữ và hệ thống hoá số liệu 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 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 khoá đào tạo nghiệp vụ thống kê theo chương
trình quy định của Tổng cục Thống kê;
- Tốt nghiệp khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước ngạch
chuyên viên và khoá 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;
IV. THỐNG KÊ VIÊN TRUNG CẤP
(tương đương ngạch cán sự)
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 một 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:
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- 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 hoá liệu 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
nghiệp 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 khoá 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)

104

PhÇn IV
Mét sè vÊn ®Ò cÇn lu ý
trong «n tËp Tin häc v¨n phßng
vµ tiÕng anh tr×nh ®é b
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
TRONG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG

A. Qui định chung
1. Thí sinh cần nắm được các kiến thức của tin học văn phòng nói chung,
nhưng tập trung vào việc sử dụng tốt hai chương trình trong bộ phần mềm
Microsoft Office vào công việc, bao gồm:
- Chương trình soạn thảo văn bản Word
- Chương trình bảng tính Excel.
2. Đối với hai chương trình nêu trên, thí sinh cần nắm vững các yêu cầu cơ
bản để sử dụng tốt các menu, câu lệnh của hai chương trình, trong đó tập trung
vào các nội dung được quy định tại phần B của hướng dẫn này.
3. Đề thi môn tin học văn phòng có dạng thi trắc nghiệm, thời gian làm bài
30 phút.
4. Do đề thi dạng thi trắc nghiệm nên thí sinh phải hiểu các câu lệnh bằng
tiếng Anh và hiểu với nghĩa tiếng Việt tương đương; đồng thời phải hình dung
cách thực hiện các câu lệnh qua hệ thống thực đơn (menu), thanh công cụ (tool
bar) và tổ hợp phím thường dùng (phím tắt) ví dụ như Ctrl+S, Ctrl+C,...
B. Hướng dẫn một số nội dung cụ thể
I. Soạn thảo văn bản WORD (Microsoft Word 2000/2003): Tập trung
chủ yếu vào các nội dung sau:
1. Làm việc với các tập tin (file)
- Cách tạo mới văn bản
- Mở một tập tin văn bản đã lưu trên đĩa
- Lưu trữ tập tin văn bản
- Lưu trữ tập tin văn bản đang mở với tên mới
2. Định dạng văn bản (format)
- Định dạng ký tự: Chọn font chữ (Font); Chọn kiểu chữ (Font Style):
kiểu thông thường (Regular), kiểu chữ đậm (Bold), kiểu chữ nghiêng (Italic),
kiểu chữ đậm và nghiêng (Bold Italic); chọn kích cỡ chữ (Size).
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-

Định dạng cho đoạn văn bản (Paragraph):
 Căn lề đoạn văn: Căn trái (Left), phải (Right), giữa (Centered), đều
cả 2 lề (Justified)
 Khoảng cách giữa các đoạn (Spacing): So với đoạn trước (Before);
so với đoạn sau (After)
 Độ rộng của dòng: Một dòng đơn (Single); 1,5 dòng (1.5 lines); gấp
đôi dòng đơn (Doubles),...

-

Khái niệm về kiểu mẫu (Style), cách sử dụng Style

3. Bảng (Table) trong Word
-

Chèn một bảng mới

-

Hợp nhất các ô (Merge cells) và phân chia một ô (Split cells)

-

Đường bao (Border) của bảng, của ô (Cell) trong bảng

4. Chèn thêm các trường đặc biệt (Insert) vào văn bản
-

Ngắt trang (Break)

-

Đánh số trang (Page Numbers)

-

Các ký hiệu (Symbol)

5. Các phím tắt thông dụng
II. Bảng tính điện tử EXCEL(MicroSoft Excel 2000/2003)
1. Định dạng cho các ô (Cell)
- Font chữ (Font); Kiểu chữ (Font Style): chữ thường, chữ đậm, chữ
nghiêng, chữ đậm và nghiêng; cỡ chữ (Size)
- Định dạng (Alignment): chiều ngang (Horizonal)- Căn phải, trái, giữa,
đều hai bên; chiều dọc (Vertical) – Trên, dưới, ở giữa, đều hai bên
- Đoạn văn bản (Text control): tràn xuống dòng dưới (Wrap text); hợp
nhất các ô (Merge cells); vừa bằng ô (Shrink to fit)
-

Các đường bao (Border)

-

Một số loại ô: Số (Number), Chữ (Text), ngày tháng (Date)
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2. Định dạng cho cột (Column)/ dòng (Row)
-

Độ rộng cột (Width)

-

Độ cao dòng (Height)

3. Sao, chép và phục hồi khối dữ liệu
-

Sao (Copy), chép(Paste) khối dữ liệu

-

Phục hồi khối dữ liệu vừa xóa (Undo Delete)

4. Tính toán trong một bảng tính
-

Cách đặt công thức

-

Một số hàm thường dùng: SUM, IF, ABS

-

Địa chỉ tương đối và tuyệt đối: ví dụ B2 và $B2, B$2, $B$2

5. Vẽ biểu đồ
-

Tạo một biểu đồ (Chart)

-

Chọn loại biểu đồ (Type)

-

Chú giải (Legend)

-

Tiêu đề cho biểu đồ (Chart title)

-

Tiêu đề cho trục X (Xtitle), trục Y (Ytitle)

6. Thiết lập một trang in
-

In dọc (Portrait) hay ngang (Landscape)

-

Lề giấy: trên, dưới, phải, trái

Lưu ý: Cần biết cách thực hiện các công việc nêu trên thông qua hệ thống
thực đơn (menu), thanh công cụ (Toolbars), tổ hợp phím thường dùng ví dụ như
Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+V, .....
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
TRONG ÔN TẬP MÔN NGOẠI NGŨ (TIẾNG ANH B)
I. HƯỚNG DẪN CHUNG:
1. Hình thức và thời gian thi: Thi viết, thí sinh thi tiếng Anh trình độ B: thời
gian làm bài 90 phút; thí sinh thi tiếng Anh trình độ A: thời gian làm bài 60 phút.
2. Nội dung thi: Toàn bộ các nội dung đã học trong chương trình A hoặc
B, trong đó tập trung vào các kỹ năng sau:
(1) Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành tốt nhất từng câu (cho trước 4
phương án để lựa chọn một);
(2) Đọc hiểu - đọc một đoạn văn và trả lời các câu hỏi;
(3) Tìm từ hoặc cụm từ thích hợp từ một số các từ hoặc cụm từ cho trước để
điền vào chỗ trống của một đoạn văn bản.
(4) Điền vào chỗ trống của đoạn văn bản từ/cụm từ thích hợp nhất
(5) Đọc đoạn văn và đánh dấu x vào chữ bên cạnh từ thích hợp nhất đối với
từng chỗ để trống
3. Tài liệu tham khảo: ngoài các giáo trình tiếng Anh trình độ A, B khác,
có thể tham khảo các tài liệu sau:
(1). Tuyển tập các bài TESTS TIẾNG ANH trình độ A của tác giả Xuân
Bá, Xuân Thành do nhà xuất bản: Hà Nội, Hồng Đức… ;
(2). Tuyển tập các bài TESTS TIẾNG ANH trình độ B, nhà xuất bản: Hà
Nội, Hồng Đức…;

II. MỘT SỐ VÍ DỤ MẪU VỀ ĐỀ BÀI THI VÀ CÁCH TRẢ LỜI
1. Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành tốt nhất từng câu:
*Mẫu đề bài: Choose the word or phrase which best completes each
sentence:
1. Darwin was a _________________ scientist in the nineteenth centry
a. shining
c. brilliant
b. world – wide

d fantasitc
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* Mẫu trả lời cách thứ nhất: Choose the word or phrase which best
completes each sentence:
brilliant
1. Darwin was a _________________
scientist in the nineteenth centry
a. shining
c. brilliant
b. world – wide
d fantastic
* Mẫu trả lời cách thứ hai: Chọn từ hoặc cụm từ để hoàn thành tốt nhất
từng câu sau:
1. Darwin was a _________________ scientist in the nineteenth centry
a. shining
b. world – wide

c. brilliant
d fantastic

2. Đọc hiểu:
* Mẫu đề bài: Read the passage and then choose one answer for each of
the following questions:
If you ever come into a house in Japan, you must remember to take off your
shoes. These would damage the fine straw mats which cover the floors.
1. When you enter a Japanese house, you should _____________________:
a. shake hand
b. put on your shoes
c. take off your shoes
d. wash your feet.
* Mẫu trả lời cách thứ nhất: Read the passage and then choose one
answer for each of the following questions:
If you ever come into a house in Japan, you must remember to take off your
shoes. These would damage the fine straw mats which cover the floors.
1. When you enter a Japanese house, you should ______________________:
take off your shoes
a. shake hand
b. put on your shoes
c. take off your shoes
d. wash your feet.
* Mẫu trả lời cách thứ hai: Read the passage and then choose one answer
for each of the following questions:
If you ever come into a house in Japan, you must remember to take off your
shoes. These would damage the fine straw mats which cover the floors.
1. When you enter a Japanese house, you should ______________________:
a. shake hand
b. put on your shoes
c. take off your shoes
d. wash your feet.
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3. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của một đoạn văn bản.
* Mẫu đề bài: Fill in each gap in the passage below with one suitable word
or phrase given:
The big tree at my gate was old and beautiful. I was saddened when it blew
(1) _______ in the winter storm. After the storm I sawed (2) ________ the
remains of the tree to level (3) ______________ the ground. Some of the wood
was rotten. Pieces came away in my (4) _____________ But a good part of the
wood was alive and strong. I did not dig (5) ___________ the roots of the tree. I
(6) _________ them in the ground
a) left
d) off’ away/down
Trả lời:

b) up/out
e) hand(s)

c) down
f) with

(1) _________

(2) _________

(3) _________

(4) _________

(5) _________

(6) _________

* Mẫu trả lời: Fill in each gap in the passage below with one suitable word
or phrase given:
The big tree at my gate was old and beautiful. I was saddened when it blew
(1) _______ in the winter storm. After the storm I sawed (2) ________ the
remains of the tree to level (3) ______________ the ground. Some of the wood
was rotten. Pieces came away in my (4) _____________ But a good part of the
wood was alive and strong. I did not dig (5) ___________ the roots of the tree. I
(6) _________ them in the ground.
a) left
d) off’ away/down
Trả lời:

b) up/out
e) hand(s)

c) down
f) with

down
(1) _________

off/away/down
(2) _________

with
(3) _________

hand(s)
(4) _________

up/out
(5) _________

left
(6) _________

111

4. Điền vào chỗ trống của đoạn văn bản từ/cụm từ thích hợp nhất
* Mẫu đề bài: Fill in each gap in the passage below with one suitable
word
Accidents in the home
Many thousands of children have accidents in their homes. As a result,
some children die.
The most common (1) …… are with fire and hot water. Small children
often touch pots of (2) ………. water on the stove. The pots fall over and the hot
water falls on the children and burns (3) ……
(1) _________

(2) _________

(3) _________

* Mẫu trả lời: Fill in each gap in the passage below with one suitable word
Accidents in the home
Many thousands of children have accidents in their homes. As a result,
some children die.
The most common (1) …… are with fire and hot water. Small children
often touch pots of (2) ………. water on the stove. The pots fall over and the hot
water falls on the children and burns (3) ……

accidents
(1) _________

boiling
(2) _________
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them
(3) _________

5. Đọc đoạn văn và đánh dấu X vào chữ bên cạnh từ thích hợp nhất
đối với từng chỗ để trống.
* Mẫu đề bài: Read the passage below and put a cross on the letter next to
the word that best fit each space
Mr. Alex Fraser lived in his entire life in a small town in the north of
England. He never left the house (1) ….. he had been born, never married, never
went on holiday and had no friends. He worked in a local factory for (2) …….
forty years but even people who had worked with him for years (3) …… very
little about him.
1
2
3

a. which
a. until
a. reminded

b. where
b. above
b. held

c. who
c. over
c. had

d. what
d. across
d. knew

* Mẫu trả lời: Read the article below and put a cross on the letter next to
the word that best fit each space
Mr. Alex Fraser lived in his entire life in a small town in the north of
England. He never left the house (1) ….. he had been born, never married, never
went on holiday and had no friends. He worked in a local factory for (2) …….
forty years but even people who had worked with him for years (3) …… very
little about him.
1
2
3

a. which
a. until
a. reminded

b. where
b. above
b. held

c. who
c. over
c. had
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d. what
d. across
d. knew
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