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ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 1965/UBND-TH  Tuyên Quang, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg 

ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
 
 
 

Kính gửi: - Cục Thống kê tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước (Gửi kèm theo),  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ 

với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm, có 

hiệu quả các nội dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên, 

tập trung vào những nội dung như sau: 

1. Chủ động thu thập, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê phục vụ 

quản lý điều hành trên địa bàn tỉnh. Thống nhất sử dụng số liệu thống kê Nhà 

nước do cơ quan thống kê công bố. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh để tổ chức tốt các hoạt động 

thống kê trên địa bàn tỉnh như: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành 

chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định 

kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định; phối hợp thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của lãnh đạo tỉnh, huyện, thành phố,… 

3. Thống nhất sử dụng thông tin, số liệu do Tổng cục Thống kê, Cục 

Thống kê tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định của 

pháp luật. 

4. Triển khai xây dựng hệ thống báo cáo điện tử từ sở, ban, ngành cấp 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đồng bộ, thông suốt với hệ thống thống kê 

tập trung bảo đảm thu thập thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành nhanh của 

lãnh đạo các cấp. 

5. Tiếp tục củng cố nhân lực làm thống kê tại sở, ban, ngành, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đáp ứng 

yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của sở, ban, ngành và 
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chức danh công chức thống kê chuyên trách thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; phối 

hợp với Cục Thống kê tỉnh triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác thống kê tại sở, ban, ngành, cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

6. Quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện điều tra thống kê và các 

hoạt động thống kê khác để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ 

kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của tỉnh, của huyện; đẩy mạnh nghiên cứu 

khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong hoạt động thống kê các cấp. 

7. Giao Cục Thống kê tỉnh: 

- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản này. Tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, chỉ đạo, 

điều hành của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Chiến 

lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin thống kê, cập nhật kịp thời các 

thông tin, kịch bản tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là công tác phân tích dự báo, 

phân tích chuyên sâu về mô hình tăng trưởng, hoạt động kinh tế mới để phục vụ 

kịp thời, hiệu quả hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Đẩy nhanh quá trình ứng dụng kỹ thuật số vào công tác thống kê; triển 

khai đồng bộ tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê; vận hành cơ 

sở dữ liệu thống kê tập trung, đồng bộ; xây dựng hệ thống báo cáo điện tử thống 

nhất từ sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đến thống kê tập 

trung cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu có tần suất nhanh 

(tháng, quý). 

- Đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống 

kê, trong đó tập trung khai thác các dữ liệu liên quan đến thu, chi ngân sách, 

thuế, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh 

doanh cá thể, đăng ký về cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, dữ liệu quốc gia 

về dân cư,… 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: Tích cực chia sẻ dữ 

liệu, cung cấp thông tin hành chính cho ngành Thống kê; nghiêm túc thực hiện 
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chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đúng biểu mẫu, thời gian theo quy định; phối 

hợp thực hiện các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu 

thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Tập trung củng cố nhân lực làm thống kê trên địa bàn tỉnh; hằng năm, 

phối hợp với Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai kế hoạch 

tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác 

thống kê của tỉnh. 

8. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn 

đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;               
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;      
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH (Hth20). 

  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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