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Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Cục Thống kê tỉnh. 
     

Triển khai Thông báo số 51/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội 

nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện tốt công tác thống kê và sử dụng số liệu thống kê trong chỉ 

đạo điều hành. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong việc chia 

sẻ, cung cấp dữ liệu hành chính và thông tin thống kê. 

2. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc 

tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

- Thực hiện tốt nội dung nâng cao chất lượng thông tin thống kê, chất lượng 

công tác phân tích dự báo, tăng cường thực hiện các báo cáo phân tích chuyên sâu 

để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 

2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện các đề án lớn của ngành 

Thống kê, đặc biệt là Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; tiếp tục 

tuyên truyền việc điều chỉnh quy mô GDP các năm 2018 - 2020 và số liệu GRDP 

của tỉnh trong các năm 2018 - 2020; xây dựng bộ số liệu đồng bộ, thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Đổi mới công tác phương pháp chế độ thống kê; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin; tập trung nghiên cứu phương pháp thống kê mới, hiện đại, giảm 

thiểu vùng trống thông tin thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả của 

nền kinh tế; khu vực kinh tế chưa được quan sát; các chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá 

trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. 
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- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc xây dựng hệ 

thống kết nối, chia sẻ thông tin thống kê quốc gia bảo đảm kết nối, cung cấp dữ liệu 

đầy đủ, thống nhất, kịp thời theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thống  kê, Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Tăng cường kết nối và khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu 

thống kê, dữ liệu hành chính, đặc biệt cơ sở dữ liệu từ các ngành thuế, hải quan, tài 

chính, ngân hàng. Tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, địa phương; 

trong đó có dữ liệu về thống kê thông qua hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin thống 

kê quốc gia. Triển khai hiệu quả Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin 

và truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy  mạnh  cải  cách  hành  chính,  làm  tốt  công tác  cán  bộ,  đổi  mới 

phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động 

thống kê và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập trung làm tốt công tác đào 

tạo, bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ, đặc biệt đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ có phẩm 

chất năng lực tốt, trình độ chuyên môn cao, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng 

ngành Thống kê ngày càng phát triển vững mạnh, xứng tầm với sự phát triển của 

đất nước. 

3. Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội 

dung trên; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng cục Thống kê theo quy 

định./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); 

- Lưu: VT, KTTH5.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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