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Lời giới thiệu
Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bộ máy chính quyền các cấp
được hình thành và đi vào hoạt động. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế - xã
hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương, ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng
cục Thống kê ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn đối với Thống kê Việt Nam.
Trải qua chặng đường 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam đã
từng bước hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu thông tin của các cơ quan
Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhu cầu thông tin của các đối tượng dùng tin khác, xứng đáng
với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Các thế hệ công chức, viên chức và
người lao động làm công tác thống kê ở bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào cũng luôn rèn luyện
phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
Để ôn lại quá trình hình thành và phát triển của ngành Thống kê Việt Nam từ khi
thành lập đến nay qua từng giai đoạn, Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu cuốn Kỷ yếu
“Ngành Thống kê - 75 năm xây dựng và phát triển”. Nội dung Kỷ yếu gồm 2 phần:
- Phần thứ nhất: 75 năm - Những chặng đường hình thành và phát triển;
- Phần thứ hai: Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.
Mặc dù đã cố gắng trong quá trình biên soạn, song Kỷ yếu này sẽ không tránh khỏi
thiếu sót và chưa đáp ứng hết nhu cầu tìm hiểu của quý độc giả, Tổng cục Thống kê mong
nhận được những góp ý từ cả trong và ngoài ngành để hoàn thiện, bổ sung trong những lần
xuất bản sau./.
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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Huân chương Hồ Chí Minh,
phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước
tặng thưởng cho Tổng cục Thống kê
năm 2006

Sắc lệnh số 61/SL thành lập
Nha Thống kê Việt Nam
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THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ
v Huân chương Hồ Chí Minh năm 2006.
v Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1995, 2011.
v Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2016.
v Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2021.
v Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.
v Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2020.
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Huân chương Lao động hạng Nhất tặng thưởng Tổng cục Thống kê
nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập
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Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
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Ký bởi: Tổng cục Thống kê
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Thủ tướng Chính phủ
PHẠM MINH CHÍNH
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CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG
NGUYỄN THỊ HƯƠNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHẠM QUANG VINH

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
NGUYỄN TRUNG TIẾN
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CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ QUA CÁC THỜI KỲ
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CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ QUA CÁC THỜI KỲ
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CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ QUA CÁC THỜI KỲ
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CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ QUA CÁC THỜI KỲ
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PHẦN THỨ NHẤT

75 NĂM

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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NGÀNH THỐNG KÊ - 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946 - 06/5/2021)
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20

NGÀNH THỐNG KÊ - 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946 - 06/5/2021)

Một số ấn phẩm thống kê cũng
bắt đầu được xuất bản như:
Niên giám thống kê, các báo cáo
phân tích tình hình kinh tế - xã
hội, các báo cáo chuyên đề,...
Sau 10 năm thành lập, ngày
20 tháng 02 năm 1956, Thủ
tướng Chính phủ ban hành Điều
lệ số 695/TTg quy định “...Cục
Thống kê Trung ương trong Ủy
ban Kế hoạch Nhà nước của nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, các
Ban Thống kê địa phương, các
tổ chức thống kê ở các Bộ, các
cơ quan xí nghiệp. Cục Thống
kê Trung ương và các cơ quan
Thống kê ở địa phương là một hệ
thống thống nhất, tập trung...”
Nhiệm vụ chủ yếu của Cục
Thống kê Trung ương là sưu
tầm, thu thập, nghiên cứu và đệ
trình Chính phủ những tài liệu
thống kê chính xác, phân tích
một cách khoa học, để có thể
nêu được quá trình thực hiện kế
hoạch Nhà nước, sự phát triển
kinh tế và văn hoá trong nước,
những nguồn tài nguyên và cách
sử dụng tài nguyên đó, tỷ lệ phát
triển của các ngành kinh tế, văn
hoá và mức độ phát triển của
từng ngành.

Ông Trần Hữu Dực
Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương
(từ năm 1955 đến năm 1956)

“Kiến thức và tư duy thống kê sẽ trở thành yếu tố
không thể thiếu trong học vấn của mỗi công dân,
giống như khả năng biết đọc, biết viết vậy”.
Herbert George Wells
(Nhà văn, nhà Khoa học viễn tưởng)
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Ngày 08 tháng 4 năm 1957,
Chính phủ ban hành Nghị định
số 142/TTg quy định lại tổ chức,
nhiệm vụ của các cơ quan Thống kê
các cấp, các ngành.

Ông Nguyễn Văn Kha
Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương
(từ năm 1956 đến năm 1958)

Hệ thống tổ chức thống kê
gồm có: Cục Thống kê Trung ương
thuộc Ủy ban Kế hoạch Nhà nước;
Chi Cục Thống kê liên khu, khu,
thành phố, tỉnh; Phòng Thống kê
huyện, châu; Ban Thống kê xã; Tổ
chức thống kê các Bộ, ngành trung
ương và các cơ quan, xí nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Phó Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Cục Thống kê Trung ương
và đoàn chuyên gia của Liên Xô và Trung Quốc tại Phủ Thủ tướng, năm 1960
22
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Cục Thống kê Trung ương là cơ
quan của Nhà nước phụ trách, lãnh đạo
thống nhất và tập trung mọi việc thống
kê về kinh tế, tài chính, văn hoá, xã hội
trong cả nước.
Cơ quan thống kê ở các địa phương
là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
Hành chính địa phương chịu sự lãnh
đạo trực tiếp của Uỷ ban Hành chính,
đồng thời chịu sự lãnh đạo của cơ quan
thống kê cấp trên về mặt nghiệp vụ.
2. Quá trình phát triển ngành
Thống kê từ năm 1961 đến năm 1988
(thành lập Tổng cục Thống kê là cơ
quan thuộc Chính phủ)
Ngày 29 tháng 9 năm 1961, Hội
đồng Chính phủ ban hành Nghị định
số 131/CP quy định nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục
Thống kê. Tổng cục Thống kê là cơ
quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có
trách nhiệm chỉ đạo tập trung và thống
nhất toàn bộ công tác điều tra thống kê
theo đường lối, chính sách của Đảng
và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt
nhiệm vụ sưu tầm, chỉnh lý phân tích
các tài liệu thống kê có căn cứ khoa
học về kinh tế, văn hoá, xã hội, nhằm
phục vụ cho các công tác quản lý nhà
nước, lãnh đạo và chỉ đạo công cuộc
kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân.

Ông Đặng Thí
Cục trưởng Cục Thống kê Trung ương,
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 1958 đến năm 1963)

Một số ấn phẩm thống kê thời kỳ 1961 - 1962
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“…Vì sao toàn thể đồng bào cần phải giúp Chính phủ làm cho tốt
việc điều tra dân số? Vì Chính phủ phải biết rõ miền Bắc ta có bao
nhiêu người, mỗi tỉnh có bao nhiêu đàn ông, đàn bà, cụ già, trẻ
em, thì mới rõ cần bao nhiêu lương thực, vải vóc, thuốc men, giấy
bút, v.v... để cung cấp cho nhân dân; cần xây dựng bao nhiêu nhà
thương, trường học, v.v... để phục vụ nhân dân.
Nói tóm lại: việc điều tra dân số là nhằm mục đích phục vụ lợi ích
của nhân dân. Cho nên phải khai cho thật đúng, chớ khai thiếu,
chớ khai thừa, chớ khai trùng một người nào”.
Bác Hồ đã nói trong buổi gặp mặt với đồng bào và cán bộ tỉnh Lạng Sơn
ngày 23/02/1960 về cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ nhất (01/3/1960)
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và nhân dân tỉnh Lạng Sơn
trong cuộc Tổng điều tra Dân số lần thứ nhất ngày 01/3/1960
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Tổ chức bộ máy của Tổng cục
Thống kê gồm có: Văn phòng; Vụ
Thống kê Tổng hợp; Vụ Thống kê
Công nghiệp; Vụ Thống kê Nông
nghiệp; Vụ Thống kê Thương nghiệp
và tài chính; Vụ Thống kê Xây dựng
cơ bản; Vụ Thống kê Cung cấp vật tư
kỹ thuật; Vụ Thống kê Lao động và
văn xã; các đơn vị sự nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Dương
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 1964 đến năm 1974)

Một số ấn phẩm thống kê thời kỳ 1965 -1974
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Trong giai đoạn 1961-1965,
ngành Thống kê đẩy mạnh thực hiện
chế độ báo cáo thống kê và điều tra
thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê
ngày càng được mở rộng, chi tiết hơn,
các chỉ tiêu thống kê được phân theo
thành phần kinh tế, phân theo Trung
ương, địa phương, phản ánh đầy đủ
kết quả quá trình phát triển kinh tế và
hoàn thiện quan hệ sản xuất trong các
ngành kinh tế; tình hình hợp tác hóa
nông nghiệp; cải tạo công thương
nghiệp tư bản tư doanh; tiến độ sản
xuất và xây dựng, nhất là trong các
ngành kinh tế trọng điểm. Từ năm
1964, ngành Thống kê đã chủ trì
và phối hợp với các Bộ, ngành chủ
quản tổ chức xét duyệt hoàn thành kế
hoạch Nhà nước, làm báo cáo đánh
giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà
nước hàng năm của các Bộ, ngành,
các địa phương và các đơn vị kinh tế
trọng điểm của Nhà nước.
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Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm và nói chuyện
với Hội nghị Thống kê toàn miền Bắc, năm 1966

Năm 1970, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 168/TTg,
đánh dấu sự hoàn thiện về Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo
thống kê chính thức áp dụng cho các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan,
xí nghiệp...
Ngày 05 tháng 4 năm 1974, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị
định số 72/CP ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục
Thống kê. Tổng cục Thống kê là cơ quan Trung ương thuộc Hội đồng
Chính phủ, có nhiệm vụ tổ chức và quản lý thống nhất công tác hạch toán
và thống kê. Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước bao gồm: Tổng cục
Thống kê, Chi cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
các Phòng thống kê huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, khu phố của
thành phố trực thuộc Trung ương.

“Số liệu thống kê không
phải là con số chết, mỗi
con số thống kê đều có
ý nghĩa của nó, linh hồn
của nó; tình hình nước
mình thể hiện trong con
số, tương lai ở trong con
số, kế hoạch cũng ở trong
con số”.
Phạm Văn Đồng
Nguyên Thủ tướng Chính phủ
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Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trường Cán bộ Thống kê Trung ương; Trường
Đào tạo Công nhân kỹ thuật máy tính và một số đơn vị sản xuất như các trung tâm tính
toán, v.v…
Giai đoạn 1966-1975, ngành Thống kê đã phân tích, đánh giá và phản ánh được quá
trình củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thực hiện cuộc vận động
“3 xây, 3 chống”, cải tiến quản lý hợp tác xã, đề xuất kiến nghị về cải tiến quản lý các
xí nghiệp nói riêng và quản lý kinh tế nói chung. Số liệu thống kê là cơ sở pháp lý để

Ông Hoàng Trình
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 1974 đến năm 1984)

28

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Hoàng Trình trao cờ cho Đơn vị dẫn đầu thi đua
năm 1977
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Trung ương Đảng, Hội đồng Chính phủ
đưa ra các quyết sách quan trọng, vừa
bảo đảm vững chắc đi lên Chủ nghĩa xã
hội ở miền Bắc, vừa phục vụ đắc lực
cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng
miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng
chiến chống Mỹ năm 1975, cả nước
cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội,
ngành Thống kê đã sớm hình thành và
kiện toàn hệ thống tổ chức thống kê
các tỉnh, thành phố phía Nam. Các cơ
quan thống kê cấp tỉnh, cấp huyện được
thành lập, hàng trăm công chức, viên
chức và người lao động từ cơ quan Tổng
cục Thống kê và Chi cục Thống kê các
tỉnh ở miền Bắc đã được điều động vào
miền Nam công tác. Công tác thống kê
cũng tập trung vào các nhiệm vụ mà
Đảng, Chính phủ giao trong điều kiện

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng đoàn công tác thăm cánh đồng lúa gieo thẳng
huyện Cẩm Bình, tỉnh Hải Dương trong Chương trình điều tra Thống kê Nông nghiệp,
nông thôn, năm 1977

kế hoạch hóa tập trung, trong đó chú trọng nhất là phản ánh trung thực,
kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước từ cơ sở đến cả nước.

Đoàn Thống kê Việt Nam sang thăm và làm việc
với cơ quan Thống kê Cộng hòa dân chủ Đức, năm 1978

Công tác thống kê tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 168/TTg của
Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo
thống kê chính thức. Chế độ báo cáo nhanh được thực hiện theo Nghị
định số 29/CP ngày 12/02/1976 của Chính phủ. Hệ thống chỉ tiêu được
hoàn thiện hơn, số liệu được tổng hợp từ các địa phương trên cả nước.
Ngay sau khi giải phóng, ngành Thống kê đã thực hiện nhiệm vụ kiểm
kê tài sản trong các xí nghiệp quốc doanh và cơ quan nhà nước quản lý
vào 0 giờ ngày 01/4/1976, điều tra tình hình cơ bản đất đai năm 1978,
Tổng điều tra và kiểm kê đất năm 1977, Tổng điều tra dân số năm 1979,...
29
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Hệ thống các danh mục cũng từng bước được
hoàn thiện, phục vụ công tác điều tra và báo
cáo thống kê. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh
tế - xã hội của đất nước còn bộn bề khó khăn,
công tác thống kê cũng gặp nhiều trở ngại,
vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ
được giao.

Ông Trần Hải Bằng
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(năm 1984)

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trần Hải Bằng trao lẵng hoa của
Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng ngành Thống kê Phú Khánh, năm 1979
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Ngày 02 tháng 6 năm 1979, Hội đồng
Chính phủ ban hành Quyết định số 207/CP
về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Tổng
cục Thống kê. Tổ chức bộ máy của Tổng cục
Thống kê như sau:
Các Vụ, Viện và đơn vị Trung ương: Vụ
Thống kê Công nghiệp; Vụ Thống kê Nông
nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy lợi; Vụ Thống
kê Thương nghiệp - Đời sống - Văn xã; Vụ
Thống kê Xây dựng - Giao thông vận tải Bưu điện; Vụ Thống kê Vật tư - Tài sản cố
định; Vụ Thống kê Dân số - Lao động - Tiền
lương; Vụ Thống kê Cân đối - Tài chính Ngân hàng; Vụ Phương pháp chế độ thống
kê và hạch toán; Vụ Thống kê Tổng hợp và
Thông tin kinh tế; Vụ Kỹ thuật tính toán; Vụ
Kế hoạch và tài vụ; Vụ Tổ chức cán bộ và đào
tạo; Viện Nghiên cứu khoa học thống kê và
thông tin kinh tế; Văn phòng; Ban Thanh tra.
Các tổ chức trực thuộc khác thuộc phạm
vi Tổng cục trưởng quyết định bao gồm: Nhà
xuất bản thống kê; Tạp chí Thống kê; Các
Trường Trung học Thống kê I, II, III; Trường
Kỹ thuật tính toán; Xí nghiệp Tính toán
Thống kê.
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Thủ tướng Phạm Văn Đồng dự Hội nghị ngành Thống kê toàn quốc, năm 1982

Tổng cục Thống kê
có Hội đồng khoa học có
nhiệm vụ tư vấn, nghiên
cứu những vấn đề quan
trọng về phương pháp
trong công tác hạch toán
kế toán và thống kê.
Những năm sau đó
(1980 - 1987), bộ máy
Thống kê đi vào hoạt
động ổn định, công tác
thống kê ngày càng bài
bản và chuyên nghiệp
hơn, đáp ứng tốt các mục
tiêu đổi mới và hội nhập
của đất nước.

Cán bộ thống kê đưa số liệu lập trình chương trình hoạt động cho máy tính điện tử
của Cục Thống kê Phú Khánh, năm 1980
31
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3. Quá trình phát triển ngành Thống kê
từ năm 1988 đến năm 1994 (giai đoạn Tổng
cục Thống kê không quản lý theo hệ thống
ngành dọc)

Ông Lê Văn Toàn
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 1984 đến năm 2000)

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Văn Toàn tại Hội nghị
Tổng kết công tác xây dựng Luật Thống kê năm, 2003
32

Với chính sách Đổi mới toàn diện được
Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (năm 1986),
nước ta từng bước thoát khỏi khủng hoảng, đạt
được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã
hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng cao, quan
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được nhìn nhận
khách quan và xác lập phù hợp, các thành phần
kinh tế được phát triển; Luật Doanh nghiệp,
Luật Đầu tư nước ngoài với nhiều tư duy mới
được áp dụng đã thúc đẩy sự phát triển của hệ
thống các doanh nghiệp, cơ cấu xã hội có nhiều
chuyển biến tích cực,... Những đổi mới đó đòi
hỏi ngành Thống kê phải đổi mới, cải cách về
các mặt: (1) Đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống
kê; (2) Đổi mới phương pháp thu thập số liệu
và truyền đưa thông tin; (3) Đổi mới phương
pháp xử lý số liệu thống kê, (4) Đổi mới nhằm
đáp ứng yêu cầu về số lượng, chủng loại, chất
lượng sản phẩm thống kê; (5) Đổi mới phân
tổ thống kê; (6) Đổi mới hệ thống bảng phân
ngành kinh tế và phân loại sản phẩm; (7) Đổi
mới nội dung và phương pháp thống kê doanh
nghiệp; (8) Bổ sung các nội dung thống kê mới;
(9) Đổi mới nội dung công tác thống kê quan
hệ sản xuất; (10) Quan tâm nội dung thống
kê vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp,
khu chế xuất, khu kinh tế mở; (11) Tăng
cường dự báo bằng phương pháp thống kê.
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Đặc biệt năm 1992, Tổng cục Thống kê đã chuyển
đổi phương pháp luận từ MPS sang SNA.
Các yêu cầu đổi mới nêu trên đã trở thành
định hướng và kim chỉ nam cho công tác thống
kê phát triển, nhằm đảm bảo thông tin thống kê
phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý nền kinh tế
theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và các đối tượng dùng tin khác. Các yêu
cầu đổi mới cũng đòi hỏi đẩy mạnh hợp tác quốc
tế về thống kê, các thông lệ, phương pháp thống
kê chuẩn mực quốc tế bắt đầu được áp dụng.
Đồng thời các tiền đề, cơ sở có tính lịch sử cho
sự phát triển của hệ thống thống kê nước ta đã
được kiến tạo trong thời kỳ này. Cụ thể, sự ra đời
của Pháp lệnh Kế toán và Thống kê năm 1988 đã
tạo tiền đề pháp lý quan trọng cho ngành Thống
kê thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Kiểm tra công tác Tổng điều tra dân số
tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04/4/1989

Hội nghị tổng kết công tác thống kê tỉnh Phú Khánh năm 1989

Trung tâm tính toán thống kê Trung ương phục vụ xử lý
Tổng điều tra dân số năm 1989
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Tổng điều tra Dân số năm 1989
tại tỉnh Quảng Ninh

Tuyên truyền Tổng điều tra Dân số
năm 1989 tại thành phố Cần Thơ

Tổng điều tra dân số năm 1989
tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 11 tháng 5 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định
số 81/HĐBT quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ
máy của Tổng cục Thống kê. Theo Quyết định trên Tổng cục Thống kê
không quản lý theo hệ thống ngành dọc. Cơ quan Thống kê địa phương
được giao cho UBND quản lý với nhiều mô hình tổ chức khác nhau.
Đây cũng là giai đoạn gây xáo trộn nhiều trong công tác tổ chức của
ngành Thống kê, số công chức, viên chức và người lao động làm công tác
thống kê ở cấp tỉnh, cấp huyện bị giảm nhiều. Vì thế, việc thực hiện kế
hoạch thông tin kinh tế - xã hội lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và
các địa phương bị gián đoạn và gặp rất nhiều khó khăn.
Với điều kiện hoàn cảnh như trên, ngành Thống kê đã khẩn trương
sắp xếp lại bộ máy, kế hoạch công tác, nỗ lực hoàn thành công tác thu
thập, tổng hợp, hệ thống hóa và phân tích số liệu kinh tế - xã hội của cả
nước, từng ngành, địa phương, phục vụ xây dựng và đánh giá kết quả
Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng,
thống kê huyện Hải Lăng điều tra, dự ước năng suất, 9 tháng và hàng năm, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp,
sản lượng lúa Đông Xuân năm 1992-1993
các kỳ họp Quốc hội, Chính phủ. Công bố và cung cấp số liệu thống kê
quốc gia đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu trong nước, các tổ chức quốc
tế và tuyên truyền công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng,
bước đầu thực hiện công khai hóa các số liệu thống kê.
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4. Quá trình phát triển của ngành
Thống kê từ năm 1994 đến năm 2007 (giai
đoạn Tổng cục Thống kê quản lý theo hệ
thống ngành dọc)
Để khắc phục những bất cập nhất định
trong công tác thống kê khi Tổng cục Thống
kê không quản lý theo ngành dọc, ngày 23
tháng 3 năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị
định số 23/CP quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng
cục Thống kê. Tổng cục Thống kê là cơ quan
thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà
nước về công tác thống kê trong phạm vi cả
nước và cung cấp thông tin bằng số về tình
hình kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức
và cá nhân theo quy định của Chính phủ. Tổng
cục Thống kê được tổ chức và quản lý theo
ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, cơ
cấu tổ chức gồm có:

Hội nghị Tổng kết công tác thống kê toàn quốc năm 1997

Các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện
chức năng quản lý nhà nước: Vụ Tổng hợp và
thông tin; Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; Vụ
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; Vụ Công nghiệp;
Vụ Xây dựng, giao thông và bưu điện; Vụ
Thương mại và giá cả; Vụ Dân số và lao động;
Vụ Xã hội và môi trường; Vụ Phương pháp, chế
độ thống kê; Vụ Tổ chức, cán bộ, đào tạo; Thanh
tra; Văn phòng.
Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục đặt ở
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục
Thống kê quản lý biên chế làm thống kê ở
huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê trong Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 1999
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được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã
tạo tiền đề để ngành Thống kê tiếp tục
phát triển.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí
lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục Thống kê nhân Lễ kỷ niệm 45 năm
ngày thành lập Ngành, năm 2001

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục: Viện Nghiên cứu khoa học thống
kê; Trung tâm tính toán Thống kê; Trường Cán bộ thống kê Trung ương I; Trường
Trung học thống kê II.
Trong năm 1994 và những tháng đầu năm 1995, ngành Thống kê đã tổ chức
tiếp quản, hoàn thiện hệ thống tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức,
viên chức và người lao động, ban hành các văn bản về tổ chức, hoạt động, làm cơ
sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị Chính phủ giao. Năm 1998, Thủ tướng Chính
phủ quyết định thành lập Vụ Kế hoạch - Tài chính trong cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Thống kê.
Từ ngày trở lại quản lý theo tổ chức ngành dọc, ngành Thống kê đã chỉ đạo
công tác thống kê tập trung, thống nhất và tạo được nhiều chuyển biến tích cực
trong hoạt động. Định hướng phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010
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Công tác bảo đảm thông tin thống kê
được đổi mới về phương thức thu thập,
báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố.
Các báo cáo thống kê không chỉ được bổ
sung nhiều chỉ tiêu thống kê, chất lượng số
liệu được nâng cao mà còn đưa ra những
đánh giá, phân tích sát thực về tình hình
kinh tế - xã hội. Tổng cục Thống kê cũng
đã triển khai nhiều cuộc điều tra mới, có
tính chất phức tạp nhằm bổ sung chỉ tiêu
thống kê. Đây cũng là giai đoạn hình thành
chính thức 3 cuộc Tổng điều tra định kỳ,
gồm: Tổng điều tra dân số và nhà ở (10
năm 1 lần), Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp và thủy sản và Tổng điều tra cơ
sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (5 năm
1 lần). Tổng cục Thống kê đã biên soạn
số liệu tình hình kinh tế - xã hội 10 năm
1991 - 2000, các kỳ 5 năm phục vụ trực
tiếp việc chuẩn bị Chiến lược phát triển
10 năm và các kế hoạch phát triển 5 năm
phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc các khóa
VII, VIII, IX và các khóa Quốc hội cùng
thời kỳ. Các Cục Thống kê cấp tỉnh phục
vụ tốt nhiệm vụ do Tổng cục Thống kê và
địa phương giao, trong đó có công tác biên
soạn số liệu và tham gia xây dựng các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phục vụ
đại hội đảng bộ các cấp.
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Ngày 03 tháng 9 năm 2003, Chính phủ ban
hành Nghị định số 101/2003/NĐ-CP quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Tổng cục Thống kê. Tổng cục Thống kê là cơ
quan thuộc Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ,
quyền hạn quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức
thực hiện 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.
Tổng cục Thống kê được tổ chức theo ngành
dọc, ở Trung ương có cơ quan Tổng cục Thống
kê; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có
Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống kê;
ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có
Phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Lê Mạnh Hùng
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 2000 đến năm 2002);
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 2002 đến năm 2007)

Các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước, bao gồm:
Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia; Vụ Phương
pháp chế độ thống kê; Vụ Thống kê tổng hợp; Vụ
Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; Vụ Thống
kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Vụ Thống kê
Thương mại, Dịch vụ và Giá cả; Vụ Thống kê
Dân số và Lao động; Vụ Thống kê Xã hội và Môi
trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ;
Vụ Kế hoạch tài chính; Thanh tra; Văn phòng.
Các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống
kê gồm: Viện Nghiên cứu khoa học thống kê;
Trung tâm Tin học thống kê; Trung tâm Tư liệu
thống kê; Tạp chí Con số và Sự kiện; Trường
Cán bộ thống kê Trung ương; Trường Trung học
thống kê II.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Mạnh Hùng và Phó Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Tiến chủ trì Họp báo công bố
kết quả điều tra toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999
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Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tham dự Hội nghị
Triển khai định hướng phát triển công tác thống kê
đến năm 2010 và chương trình công tác, năm 2003

Luật Thống kê năm 2003 được Quốc hội thông qua trở thành
văn bản có tính pháp lý cao nhất về công tác thống kê. Để triển
khai thi hành Luật Thống kê năm 2003, Tổng cục Thống kê đã xây
dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị định quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, các văn bản quy
định về hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, điều
tra thống kê, các bảng phân loại thống kê, xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thống kê… Năm 2005, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-TTg ban hành hệ thống
chỉ tiêu thống kê quốc gia thay thế cho Quyết định số 168/TTg từ
năm 1970 sau 35 năm thực hiện. Qua đó, hệ thống chỉ tiêu thống
kê được bổ sung, đổi mới phù hợp với điều kiện hội nhập và phát
triển. Bảng cân đối liên ngành thường xuyên được cập nhật và bổ
sung, từ bảng 97x97 ngành năm 1996 lên bảng 112x112 ngành
năm 2000.

Trong giai đoạn này, ngành Thống kê đã đạt được nhiều thành
tựu quan trọng, toàn Ngành liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Lê Mạnh Hùng trao
mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2006, nhân dịp kỷ
Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc tại Hội nghị Tổng kết
niệm 60 năm ngày thành lập Ngành, Tổng cục Thống kê đã được
Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, năm 2003
Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.
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5. Sự phát triển của ngành Thống kê
từ năm 2007 đến nay (giai đoạn Tổng cục
Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Ngày 04 tháng 01 năm 2007, Chính phủ
ban hành Nghị định số 01/NĐ-CP về việc
chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
Trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay, công
tác thống kê tiếp tục đạt được nhiều thành tựu
quan trọng.
5.1. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp
quy về công tác thống kê; phương pháp chế độ
thống kê được đổi mới, hoàn thiện
Đây là thời kỳ nhiều văn bản pháp quy
về công tác thống kê được Quốc hội, Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ
Kế hoạch và Đầu tư ban hành, làm cơ sở
pháp lý quan trọng cho hoạt động thống kê
ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn. Mở
đầu là Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống
chỉ tiêu thống kê được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTg
ngày 02/3/2010. Chiến lược phát triển Thống
kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn
đến năm 2030 - Chiến lược phát triển đầu
tiên của Ngành - được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg
ngày 18/10/2011, là định hướng toàn diện
cho sự phát triển của Ngành. Từ đó, hàng
loạt các văn bản pháp quy được ban hành,
gồm: Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Ông Nguyễn Đức Hòa
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 2007 đến năm 2010)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Đức Hòa chủ trì Hội nghị xây dựng
Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, năm 2009
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Ông Đỗ Thức
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 2010 đến năm 2013)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cùng
Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đồng chủ trì Hội nghị tổng kết
công tác thống kê Bộ, ngành 2011 -2013 và phương hướng
nhiệm vụ 2013 - 2015
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Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống
kê quốc gia; danh mục và nội dung
Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,
huyện, xã; Chương trình điều tra
thống kê quốc gia; Hệ thống ngành
sản phẩm Việt Nam; Bộ chỉ tiêu
thống kê phát triển giới của quốc gia;
Chính sách phổ biến thông tin thống
kê Nhà nước; Nghị định quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực thống kê; Chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng đối với
bộ, ngành; Chế độ báo cáo thống kê
cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp
nhà nước, doanh nghiệp và dự án có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài,...

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức chủ trì Hội thảo
Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam
giai đoạn 2011 - 2020
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Ngày 23 tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã
thông qua Luật Thống kê số 89/2015/QH13,
bao gồm 9 chương, 74 điều, tăng 1 chương và
32 điều so với Luật Thống kê năm 2003. Luật
Thống kê 2015 đã khắc phục những hạn chế
của Luật Thống kê năm 2003 và bổ sung một
số điểm mới: (i) Mở rộng phạm vi điều chỉnh
gồm hoạt động thống kê nhà nước, hoạt động
thống kê ngoài thống kê nhà nước; (ii) Làm
rõ, hoàn thiện các hệ thống thông tin thống
kê; (iii) Đưa danh mục các chỉ tiêu thống kê
quốc gia vào Luật; (iv) Bổ sung dữ liệu báo
cáo hành chính là hình thức thu thập thông tin
thống kê chủ yếu; (v) Làm rõ trách nhiệm thẩm
định số liệu thống kê; (vi) Bổ sung quy định về
phân tích và dự báo thống kê, nghiên cứu khoa
học, ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác
quốc tế trong hoạt động thống kê; (vii) Bổ sung
hình thức công bố thông tin thống kê. Đặc biệt
là tăng cường vai trò điều phối của Tổng cục
Thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước.

Ông Nguyễn Bích Lâm
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 2013 đến năm 2020)

Triển khai thi hành Luật Thống kê năm
2015, Tổng cục Thống kê đã xây dựng trình Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hoặc
trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản
quy phạm pháp luật thay thế các văn bản trước
đây, cụ thể:
- Văn bản hướng dẫn Luật Thống kê
+ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thống kê;

Hội nghị Triển khai Luật Thống kê - Hướng tới giám sát, đẩy mạnh thực hiện
các mục tiêu phát triển bền vững, năm 2015
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+ Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực thống kê;
+ Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày
31/03/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định
Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin
thống kê nhà nước.
- Về Hệ thống chỉ tiêu thống kê
+ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê
thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
Hội thảo Dự thảo báo cáo đánh giá ban đầu thực hiện
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, năm 2013

“Cuộc thi đua yêu nước đặt vấn đề thống
kê một cách cấp bách. Thuật thống kê phải
được phổ biến. Khoa học thống kê phải được
nghiên cứu. Các cán bộ cao cấp phải biết
dùng thống kê, các cán bộ trung cấp phải
biết làm thống kê...”.
GS. Tạ Quang Bửu
Nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng
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+ Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày
19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ
thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
+ Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày
30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu
tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế
hoạch, Đầu tư và Thống kê.
+ Thông tư số 06/2018/TT-BKHĐT ngày
11/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.
+ Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày
22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
của Việt Nam.
+ Thông tư số 10/2019/TT-BKHĐT ngày
30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của
quốc gia.
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+ Thông tư số 13/2019/TTBKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy
định năm 2020 làm năm gốc để
tính các chỉ tiêu thống kê theo giá
so sánh.
- Về chế độ báo cáo thống kê
+ Nghị đinh số 60/2018/NĐ-CP
ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết nội dung chế độ báo cáo
thống kê cấp quốc gia.
+ Thông tư số 01/2019/TTBKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy
định chế độ báo cáo thống kê ngành
thống kê.

+ Thông tư số 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư ban hành khu vực thể chế Việt Nam.
+ Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.
- Về Chương trình điều tra thống kê
+ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
- Về hệ thống tổ chức thống kê
+ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu,
nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan
ngang bộ.
+ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Về phân loại thống kê
+ Quyết định số 11/2018/QĐTTg ngày 01/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Bảng phân loại
tiêu dùng theo mục đích của hộ gia
đình Việt Nam.
+ Quyết định số 27/2018/QĐTTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Hệ thống ngành
kinh tế Việt Nam.
+ Quyết định số 43/2018/QĐTTg ngày 01/11/2018 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Hệ thống
ngành sản phẩm Việt Nam.

Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019
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Ngày 22 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg phê
duyệt Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu
tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (GRDP). Theo đó, Tổng cục
Thống kê biên soạn và công bố số liệu GRDP từ
năm 2017 (thay cho việc các địa phương tự tính)
nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu
thống kê diễn ra trong nhiều năm qua.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi Đối thoại chính sách
Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế, những vấn đề đặt ra
từ các góc nhìn đa chiều, năm 2019
BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC
1. Quản lý hoạt động điều phối, phối hợp thực hiện các hoạt động thống kê;
2. Quản lý mối quan hệ với các bên liên quan;
3. Quản lý các tiêu chuẩn thống kê;
4. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê;
5. Bảo đảm tính khách quan và tính công bằng;
6. Bảo đảm tính minh bạch;
7. Bảo đảm tính bảo mật và an ninh thông tin thống kê;
8. Bảo đảm cam kết chất lượng thống kê;
9. Bảo đảm đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động thống kê;
10. Bảo đảm tính đúng đắn của phương pháp luận thống kê;
11. Bảo đảm sự phù hợp giữa hiệu quả và chi phí;
12. Bảo đảm tính đúng đắn của việc thực hiện các chương trình thống kê;
13. Quản lý gánh nặng trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin;
14. Bảo đảm tính phù hợp;
15. Bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy;
16. Bảo đảm tính kịp thời và tính đúng hạn;
17. Bảo đảm tính dễ tiếp cận, rõ ràng và dễ hiểu;
18. Bảo đảm tính chặt chẽ và tính so sánh;
19. Quản lý dữ liệu đặc tả thống kê.
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Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2019/QĐTTg ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê
nhà nước đến năm 2030. Bộ tiêu chí là cơ sở để
đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách
nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực
trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống
kê nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất
lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê
nhà nước.
5.2. Chất lượng số liệu thống kê được bảo
đảm, phục vụ trực tiếp công tác đánh giá và dự
báo tình hình, xây dựng chiến lược, kế hoạch,
chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và đáp ứng nhu cầu của đông đảo người
dùng tin khác.
Trong tiến trình đẩy mạnh sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, từng
bước tiếp cận xây dựng mô hình nền kinh tế tri
thức, nhu cầu thông tin thống kê thực sự tăng
lên đáng kể về quy mô, chất lượng, mức độ chi
tiết và tính kịp thời. Ngành Thống kê đã áp dụng
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nhiều phương pháp thống kê phù hợp, hình thức
thu thập thông tin hiệu quả nhằm thu được số liệu
chất lượng cao, cung cấp, phổ biến rộng rãi, kịp
thời. Ngành Thống kê đã thay dần chế độ báo cáo
thống kê định kỳ (trước đây là chủ yếu) sang thực
hiện tổ chức các cuộc điều tra thống kê là chủ yếu.
Các cuộc điều tra do ngành Thống kê tiến hành đã
được sắp xếp theo kế hoạch, trong đó Tổng điều
tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông thôn, nông
nghiệp có chu kỳ 10 năm; Tổng điều tra kinh tế có
chu kỳ 5 năm; khảo sát mức sống dân cư, điều tra
doanh nghiệp và điều tra hộ sản xuất kinh doanh
cá thể được thực hiện hàng năm... Nhiều cuộc điều
tra mẫu nhỏ được tiến hành hàng tháng, quý, là cơ
sở số liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và quản
lý của Chính phủ, của các Bộ, ngành, của các cấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo
Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì Hội nghị Công bố
kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Phóng viên phỏng vấn Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
tại Lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản
năm 2016

Tuyên truyền cho Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp
và thủy sản năm 2016 tại tỉnh Vĩnh Phúc
45
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chính quyền địa phương và nhu cầu sử dụng thông
tin khác. Việc kế hoạch hóa công tác điều tra thống
kê góp phần làm tăng tính khoa học, hiệu quả, tính
minh bạch, dễ tiếp cận của số liệu thống kê. Bên
cạnh sự gia tăng về số cuộc điều tra, quy mô điều
tra và hệ thống các chỉ tiêu thu thập cũng tăng lên
đáng kể. Nhiều chỉ tiêu khó thu thập, phản ánh
chất lượng phát triển đã được cài đặt trong các
cuộc điều tra thống kê để tính toán, làm cơ sở để
đánh giá kế hoạch và định hướng phát triển, phù
hợp với thông lệ quốc tế.
Giám sát điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế tại Phú Yên, năm 2020

Sử dụng điện thoại thông minh trong Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019
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Bên cạnh nguồn dữ liệu từ điều tra, ngành Thống
kê cũng đang tích cực khai thác các nguồn dữ liệu
hành chính để phục vụ cho công tác thống kê. Tổng
cục Thống kê đã khai thác nguồn thông tin của Tổng
cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý đăng ký kinh
doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để cập nhật danh
sách doanh nghiệp, phục vụ xây dựng dàn mẫu điều
tra thống kê. Hiện nay, Tổng cục Thống kê cũng
đang nghiên cứu và thử nghiệm khai thác nguồn dữ
liệu lớn để tính toán chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá
bất động sản, các chỉ tiêu thống kê về di cư nội địa.
Công tác xử lý, tổng hợp và phân tích thông
tin của ngành Thống kê cũng đã được đổi mới theo
hướng tin học hóa. Năm 2009, lần đầu tiên ngành
Thống kê đã áp dụng thành công công nghệ nhận
dạng ký tự thông minh vào xử lý cuộc Tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2009, rút ngắn thời hạn
công bố từ 2 năm xuống còn hơn 1 năm. Sau đó,
công nghệ này tiếp tục áp dụng vào xử lý số liệu
của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp
và thủy sản năm 2011 và mở rộng một số cuộc điều
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Ra quân Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc
thiểu số năm 2019 tại tỉnh Tuyên Quang

Giám sát điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ
năm 2020

Giám sát doanh nghiệp kê khai trực tuyến
trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tra thường xuyên. Đến Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019,
ngành Thống kê đã ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong
tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, giúp nâng cao chất
lượng số liệu, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống
kê, rút ngắn thời gian điều tra và tiết kiệm nguồn lực so với
phương pháp điều tra truyền thống bằng phiếu giấy. Kết quả
Tổng điều tra được công bố sớm hơn 1 năm so với kỳ Tổng
điều tra trước. Việc ứng dụng thành công phiếu điều tra điện
tử trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được cộng
đồng quốc tế, cơ quan thống kê các nước đánh giá cao và đề
nghị Tổng cục Thống kê Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm. Tiếp
nối thành công này, Tổng cục Thống kê đã ứng dụng Phiếu
điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI), Phiếu trực tuyến
sử dụng Internet (Webform) cho các cuộc điều tra khác: Điều
tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân
tộc thiểu số năm 2019; Điều tra Doanh nghiệp năm 2020;
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Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020;...
Cơ sở dữ liệu của các cuộc Tổng điều tra, điều tra lớn
được thiết lập, bảo đảm cho việc khai thác chi tiết hơn và
sử dụng số liệu lâu dài.
Nhờ nâng cao chất lượng thông tin và đẩy mạnh
hoạt động phổ biến thông tin, nhiều sản phẩm thông tin
thống kê như báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng
tháng, quý, năm; niên giám thống kê, kết quả các cuộc
điều tra và các dãy số liệu thống kê nhiều năm do ngành
Thống kê biên soạn và công bố đã trở thành nguồn
thông tin quan trọng đối với hầu hết các đối tượng sử
dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế. Nhằm
nâng cao sự hiểu biết của các đối tượng dùng tin, trong
thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã tổ chức nhiều đợt
tuyên truyền về kiến thức thống kê cho người sử dụng
một cách rộng rãi, đồng thời biên soạn tài liệu và tổ
chức các đợt phổ biến kiến thức thống kê cho một số
đối tượng cụ thể như cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cho
giới báo chí, truyền thông,...
Trong những năm gần đây, ngành Thống kê đã chủ
động tham gia vào đánh giá tình hình thực hiện và xây
dựng các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
hàng năm, đóng góp ngày càng trách nhiệm trong việc
tư vấn cho các cấp quản lý điều hành nền kinh tế đạt
được mục tiêu tăng trưởng. Đặc biệt, Tổng cục Thống
kê được Chính phủ giao trọng trách chủ trì biên soạn
bộ số liệu phục vụ đánh giá Chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sử dụng thông tin thống kê
trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2018

Một số sản phẩm thống kê

NGÀNH THỐNG KÊ - 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946 - 06/5/2021)

Đây là một bộ số liệu đồng bộ, thống nhất sử
dụng trong việc đánh giá và xây dựng Chiến
lược, kế hoạch. Bên cạnh đó, các kịch bản
kinh tế được báo cáo kịp thời đã giúp Chính
phủ có giải pháp, quyết sách điều hành nền
kinh tế. Số liệu thống kê đã trở thành công cụ
không thể thiếu trong quản lý, điều hành đất
nước của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của các
Bộ, ngành và địa phương.

“... Qua từng thời kỳ tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác
thống kê đã có những bước phát triển rõ rệt, nhất là trong những
năm đổi mới. Ngành Thống kê đã thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập
số liệu, tổng hợp báo cáo, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê
kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, từng bước đổi mới về
phương pháp, tổ chức và cán bộ, tăng cường về cơ sở vật chất
cũng như trang thiết bị…”

5.3. Hệ thống thống kê tập trung trưởng
thành về mọi mặt

Trích thư của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi toàn thể
cán bộ, công chức ngành Thống kê nhân Lễ kỷ niệm
ngày thành lập ngành Thống kê năm 2001

Về công tác tổ chức, cán bộ
Ngày 04 tháng 6 năm 2007, Chính phủ
ban hành Nghị định số 93/2007/NĐ-CP quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ
Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục Thống kê chịu
trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư thực hiện quản lý nhà nước về thống
kê; tổ chức thực hiện 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.
Tổng cục Thống kê được tổ chức theo hệ
thống ngành dọc, ở Trung ương có cơ quan
Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và
Đầu tư; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
có Cục Thống kê trực thuộc Tổng cục Thống
kê; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
có Phòng Thống kê trực thuộc Cục Thống kê
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc trao Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
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Các đại biểu tham dự Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Thống kê, năm 2010

Các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực
hiện chức năng quản lý nhà nước: Vụ Hệ thống tài khoản
quốc gia; Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công
nghệ thông tin; Vụ Thống kê Tổng hợp; Vụ Thống kê
Công nghiệp và Xây dựng; Vụ Thống kê Nông, Lâm
nghiệp và Thuỷ sản; Vụ Thống kê Thương mại, Dịch
vụ và Giá cả; Vụ Thống kê Dân số và Lao động; Vụ
Thống kê Xã hội và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế;
Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Thanh tra;
Văn phòng.

Trung tâm Tin học thống kê khu vực II; Trung tâm Tin
học thống kê khu vực III.

Ngày 24 tháng 8 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg 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. Tổng cục Thống kê
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
Các đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc: Viện của pháp luật. Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ
Nghiên cứu khoa học thống kê; Trung tâm Tư liệu thống thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành
kê; Tạp chí Con số và Sự kiện; Trung tâm Tin học thống kê; chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất.
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Cơ quan Tổng cục Thống kê ở
Trung ương gồm:
- 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).
- 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
(năm 2015, Trường Trung cấp Thống
kê được nâng cấp thành Trường Cao
đẳng Thống kê II).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho các tập thể tại Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác, năm 2013

Cơ quan thống kê ở địa phương: 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.
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.
Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
65/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/
QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ 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. Theo Quyết định này, cơ cấu tổ chức của cơ quan Tổng
cục Thống kê có thay đổi như sau: thành lập Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê;
giải tán Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng, công tác pháp chế
và tuyên truyền chuyển cho Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê thực hiện, công
tác thi đua, khen thưởng chuyển cho Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện. Cơ quan thống
kê ở địa phương giữ nguyên như Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg.
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Theo Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và
Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, cơ quan Thống kê Trung ương gồm có
15 Vụ, Văn phòng và 9 đơn vị sự nghiệp; Cơ quan
Thống kê địa phương có 63 Cục Thống kê tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và tính đến tháng
12/2015 có 713 Chi cục Thống kê quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trao Cờ thi đua
của Chính phủ cho Tổng cục Thống kê tại Hội nghị
Triển khai kế hoạch công tác, năm 2014
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Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Bằng khen
cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc, năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về
việc “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 về việc “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;
Căn cứ quy định của Luật Thống kê năm 2015,
ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế
hoạch và Đầu tư, đây là lần đầu tiên ngành Thống
kê đổi mới mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn,
chuyên sâu và hiệu quả. Theo Quyết định này,
cơ quan thống kê ở Trung ương bao gồm: 15 đơn
vị hành chính (Vụ Phương pháp chế độ và Quản
lý chất lượng thống kê; Vụ Thống kê Tổng hợp
và Phổ biến thông tin thống kê; Vụ Hệ thống Tài
khoản quốc gia; Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp
và Thủy sản; Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây
dựng; Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ; Vụ
Thống kê Giá; Vụ Thống kê Dân số và Lao động;
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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 và Thanh tra thống kê;
Văn phòng; Cục Thu thập dữ liệu và Ứng
dụng công nghệ thông tin thống kê) và 05
đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống
kê (Viện Khoa học Thống kê; Tạp chí Con
số và Sự kiện; Nhà Xuất bản Thống kê;
Trường Cao đẳng Thống kê; Trường Cao
đẳng Thống kê II). Cơ quan thống kê ở
địa phương gồm: Cục Thống kê cấp tỉnh
(được tổ chức thành 5 phòng) và Chi cục
Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh; Chi cục Thống kê khu vực
thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.
Tính đến 31/12/2020, tổng số công
chức, viên chức và người lao động toàn
ngành Thống kê là 5.892 người. Trong đó
có 5.096 công chức, 212 viên chức và 584
người lao động hợp đồng theo Nghị định số
68/2000/NĐ-CP. Chất lượng đội ngũ công
chức, viên chức ngày càng được nâng cao
với gần 93% có trình độ đại học trở lên;
công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm
và tổ chức thường xuyên. Công chức làm
nghiệp vụ thống kê được xếp ngạch công
chức riêng, được hưởng chế độ phụ cấp
nghề, là sự động viên, khích lệ đối với công
chức, người lao động đang làm việc, đồng
thời, nâng cao sức thu hút của Ngành đối
với xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hương
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
(từ năm 2020 đến nay)

Hội nghị Triển khai Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ
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Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê

Hội nghị Thủ trưởng cơ quan thống kê các nước Đông Nam Á lần thứ 11
(AHSOM 11) năm 2010

Hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống
kê luôn được tăng cường, phát triển và mở rộng trong
thời gian qua. Hoạt động hợp tác song phương được
duy trì, thúc đẩy và nâng lên tầm cao mới. Bên cạnh
hoạt động hợp tác với các đối tác truyền thống như Cơ
quan Thống kê Lào, Cơ quan Thống kê Campuchia,
Thống kê Việt Nam đã tích cực mở rộng hợp tác với
các quốc gia có trình độ thống kê tiên tiến, hiện đại.
Tổng cục Thống kê đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác
song phương với Cơ quan Thống kê các nước: Liên
bang Nga, Hung-ga-ri, Hàn Quốc, Mông Cổ, Nhật
Bản, Hà Lan, I-ta-li-a,… nhằm nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Các hoạt động
hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và trao đổi kiến thức, kinh
nghiệm giữa Tổng cục Thống kê với các Cơ quan

Các đại biểu tham dự Kỳ họp Ủy ban Châu Á - Thái Bình Dương về Thống kê nông nghiệp lần thứ 24, năm 2012
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Thống kê: Campuchia, Lào, Băng-la- đét, My-an-ma,
Nê-pan,… mang lại hiệu quả thiết thực.
Ngay từ giai đoạn đầu thành lập cho đến nay,
Tổng cục Thống kê đã nhận được hỗ trợ của các
quốc gia, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển như
Liên Xô, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp
Khắc, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng
Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân
hàng Phát triển châu Á…, về phương pháp luận
thống kê, đào tạo đội ngũ làm công tác thống kê và
cơ sở vật chất kỹ thuật.
Hoạt động hợp tác đa phương luôn được quan
tâm, chú trọng. Tổng cục Thống kê tích cực và chủ
động tham gia vào hoạt động của các tổ chức và
diễn đàn thống kê khu vực và thế giới như Thống kê
Liên Hợp Quốc (UNSC), Ủy ban Kinh tế - Xã hội

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm
và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Liệu tại
Hội nghị Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS 2014) năm 2014

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp hội quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS) năm 2014
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châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP), Viện Thống
kê châu Á - Thái Bình Dương (SIAP), Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hiệp hội
quốc tế về thống kê chính thức (IAOS), Hiệp
hội Tổng điều tra quốc gia và Thống kê Liên
khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Hoa Kỳ
(ANCSDAAP),…

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm tiếp xã giao
Đại sứ nước Cộng hòa I-ta-li-a tại Việt Nam, năm 2019

Kỳ họp Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 9 (ACSS9)
tại Thái Lan, năm 2019
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Ngày 23/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 1161/QĐ-TTg phê duyệt “Đề
án Hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 20162020”, trong đó đề ra mục tiêu “Đến năm 2020,
Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng
lực để đáp ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa,
tương thích với ACSS, đưa thống kê Việt Nam
thuộc nhóm các nước có nền thống kê phát triển
trong khu vực”. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thống
kê đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tích cực
triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án và
đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần
nâng cao năng lực, hội nhập toàn diện, thể hiện
trách nhiệm cao của Việt Nam trong việc duy trì
sự ổn định và phát triển của thống kê khu vực.
Với vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê
năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, Thống
kê Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan
Thống kê ASEAN và các quốc gia thành viên tổ
chức thành công nhiều hoạt động quan trọng, trong
đó có Kỳ họp Ủy ban Hệ thống Thống kê cộng
đồng ASEAN lần thứ 10 và các sự kiện có liên
quan theo hình thức trực tuyến. Qua đó, Thống
kê Việt Nam thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, kết nối
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các hoạt động của cộng đồng Thống kê ASEAN,
nâng cao vị thế, vai trò, thể hiện tính chuyên nghiệp
của đội ngũ công chức Thống kê Việt Nam với các
quốc gia trong khu vực và cộng đồng Thống kê
quốc tế.
Tổng cục Thống kê đã chủ trì đăng cai nhiều hội
nghị quốc tế quy mô lớn như Hội nghị Thủ trưởng
cơ quan thống kê các quốc gia Đông Nam Á lần thứ
11 (ASHOM 11) năm 2010, Kỳ họp Ủy ban Châu
Á - Thái Bình Dương về Thống kê nông nghiệp
(APCAS 24) năm 2012, Hội nghị Hiệp hội quốc
tế về thống kê chính thức (IAOS2014) năm 2014,
Hội nghị Tổng điều tra Dân số thế giới lần thứ 29
(PCC29) năm 2018, Hội thảo phổ biến thông tin
về các hoạt động của Ủy ban Thống kê cộng đồng
ASEAN tháng 10 năm 2018, Hội thảo Tham vấn
điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em
và phụ nữ năm 2020, Lễ Công bố báo cáo đầu kỳ và
cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu SDG của ASEAN tháng
10/2020, Kỳ họp Ủy ban Hệ thống thống kê cộng
đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10) tháng 12/2020
và một số cuộc họp khác trong khuôn khổ Thống kê
ASEAN trong năm 2020.

Kỳ họp Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10 (ACSS10),
năm 2020

Tổng cục Thống kê thường xuyên cung cấp
thông tin thống kê tới các tổ chức quốc tế như: Cơ
quan Thống kê Liên hợp quốc, Cơ quan Thống kê
ASEAN, IMF, WB, FAO, ESCAP, ILO,... và Đại sứ
quán của nhiều nước tại Việt Nam.
Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, vị thế,
uy tín và vai trò của Thống kê Việt Nam ngày càng
được nâng cao trong cộng đồng thống kê khu vực và
thế giới.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương làm việc
với Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tháng 01/2021
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Về nghiên cứu thống kê, áp dụng khoa học
công nghệ vào hoạt động thống kê

Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS)
năm 2014 và kế hoạch năm 2015, tháng 12 năm 2014

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục tập
trung vào giải quyết các vấn đề vướng mắc trong
thực tiễn hoạt động thống kê và ứng dụng các
thành tựu về phương pháp thống kê của thế giới
vào Việt Nam. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật
như: Cập nhật thống kê tài khoản quốc gia theo
Hệ thống tài khoản quốc gia phiên bản năm 2008
của Liên hợp quốc (SNA 2008); đổi mới quy trình
biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương (GRDP); nghiên
cứu, áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê
quốc gia (NQAF) của Liên hợp quốc; xây dựng
Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm
2030; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện Hệ thống
tiêu chuẩn thống kê nhà nước; biên soạn tài liệu
hướng dẫn phương pháp luận thống kê của các
chuyên ngành; ứng dụng công nghệ thông tin trong
thu thập thông tin, dữ liệu từ các nguồn dữ liệu mới
như nguồn dữ liệu lớn (big data) phục vụ sản xuất
chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá bất động sản; nghiên
cứu, xây dựng các đề án thống kê… Nhiều đề tài
nghiên cứu đã được ứng dụng hiệu quả trong thực
tiễn công tác thống kê.
Ở các địa phương, công tác nghiên cứu khoa
học tiếp tục được quan tâm, nhiều Cục Thống kê đã
đưa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một tiêu chí
đánh giá thi đua.

Hội thảo Đào tạo quốc gia thực hiện chỉ tiêu phát triển bền vững 2.4.1
năm 2019
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Phương pháp luận thống kê quốc tế cũng được
các Bộ, ngành nghiên cứu và áp dụng trong công tác
thống kê: Nghiên cứu chuyển đổi thí điểm số liệu
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thống kê tài chính - ngân sách nhà nước sang định
dạng thống kê tài chính Chính phủ GFSM2001 do
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) biên soạn và đăng tải
trên website của IMF về số liệu thu chi ngân sách
của Việt Nam giai đoạn 2001-2012 (Bộ Tài chính);
biên soạn Bảng cán cân thanh toán quốc tế của Việt
Nam hướng dẫn tại BPM6 được quy định tại Nghị
định số 16/2014/NĐ-CP ngày 03/3/2014 của Chính
phủ về quản lý cán cân thanh toán quốc tế của
Việt Nam, điều tra vốn FDI vào Việt Nam nhằm
nâng cao chất lượng lập cán cân thanh toán quốc tế
(Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); biên soạn sách
hướng dẫn phương pháp luận thống kê và nghiệp
vụ thống kê.
Các kết quả nghiên cứu, áp dụng phương pháp
luận, tiêu chuẩn và quy trình thống kê theo chuẩn
quốc tế đã góp phần nâng chỉ số phương pháp luận
thống kê của Việt Nam năm 2019 đạt 60 điểm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(thang điểm 100), tăng 10 điểm so với năm 2007, xếp thứ 4
trong số 9 nước Đông Nam Á.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Vũ Thanh Liêm chủ trì
Hội thảo về nguồn số liệu và phương pháp tính chỉ số giá
bất động sản, năm 2019

Ngày 26/7/2011, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban
hành Quyết định số 1075/QĐ-BKHĐT phê duyệt 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. Ngày 10/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông
trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm
nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 501/QĐ-TTg.
Hạ tầng công nghệ thông tin của hệ thống thống thống kê
tập trung được duy trì, bảo đảm thông tin và truyền đưa dữ liệu
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trong toàn hệ thống thông suốt. Hệ thống mạng
diện rộng được trang bị máy chủ, thiết bị tương đối
đồng bộ.

Sử dụng điện thoại thông minh trong Điều tra thu thập thông tin
về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Tại Tổng cục Thống kê, tất cả các cuộc điều tra
thống kê đều được xử lý, tổng hợp theo phần mềm
riêng. Khâu thu thập thông tin đã từng bước áp dụng
công nghệ hiện đại để chuyển từ phương thức điều
tra truyền thống trên phiếu giấy sang điều tra trên
phiếu điện tử (CAPI và webform). Bước đầu chuyển
từ phương pháp điều tra trực tiếp sang điều tra trực
tuyến; thực hiện chuyển mạnh từ quản lý dữ liệu
phân tán sang quản lý tập trung. Bên cạnh đó, chế
độ báo cáo thống kê và thu thập thông tin từ dữ liệu
hành chính từng bước được hiện đại hóa (đã sử dụng
nhận gửi điện tử đối với chế độ báo cáo quốc gia và
tiếp nhận dữ liệu quản lý thuế tự động qua mạng).
Kết quả của các cuộc điều tra và Tổng điều tra
thống kê do Tổng cục Thống kê thực hiện đã được
lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu, trong đó đã xây
dựng 10 kho dữ liệu thống kê cục bộ. Ngoài ra,
Tổng cục Thống kê đã xây dựng cơ sở dữ liệu về
hệ thống các bảng phân loại, danh mục thống kê,
cơ sở dữ liệu hệ thống khái niệm, nguồn thông tin,
phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê quốc gia,
chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, cơ sở dữ liệu
số liệu thống kê.

Cục Thống kê Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp kê khai phiếu điều tra online
trong Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2020
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Trong thời đại công nghệ 4.0, việc đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản
lý, điều hành và hầu hết các khâu của quy trình sản
xuất thông tin thống kê đã khẳng định bước chuyển
mình nhanh nhạy, kịp thời của Ngành để đạt tới
bước phát triển mới. Điều đó đã góp phần nâng cao
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hiệu quả công việc và chất lượng thông tin
thống kê và đưa Ngành vào top những đơn vị
dẫn đầu cả nước về Chuyển đổi số năm 2019.
Về phân tích và dự báo thống kê
Năm 2017, Tổng cục Thống kê đã thành
lập Tổ phân tích và dự báo thống kê. Tổ phân
tích và dự báo thống kê đã phối hợp với các đơn
vị thực hiện trên 50 báo cáo chuyên sâu phục
vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội. Tổng cục
Thống kê đã biên soạn và phổ biến một số báo
cáo phân tích chuyên sâu như: Trình độ phát
triển kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước
trong khu vực: Kết quả và dấu hiệu, nguy cơ
tụt hậu; Báo cáo năng suất lao động Việt Nam:
Thực trạng và giải pháp; Báo cáo của Chính
phủ về kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình
các nguồn lực của nền kinh tế hiện nay; Tăng
trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn
2011-2017; Năng suất lao động và giải pháp
chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động của
Việt Nam; Quan hệ giữa phát triển lực lượng
sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
Dựa trên kết quả phân tích và dự báo,
Tổng cục Thống kê đã xây dựng và cập
nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý
với các giải pháp cụ thể báo cáo Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính
phủ làm căn cứ trong chỉ đạo điều hành
nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh
tế. Đồng thời sử dụng một số mô hình dự
báo, đánh giá tác động của các chính sách

Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia năm 2019

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
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như tăng giá điện, giá xăng dầu, giá dịch vụ giáo
dục, dịch vụ y tế lên lạm phát, tăng trưởng kinh
tế và một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, làm cơ sở để
xây dựng các phương án điều chỉnh giá, báo cáo
Chính phủ điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà
nước quản lý phù hợp với diễn biến thực tế của thị
trường, đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm
phát Quốc hội đề ra. Bên cạnh đó, tất cả các cuộc
điều tra, tổng điều tra thống kê do Tổng cục Thống
kê thực hiện đều biên soạn và phổ biến báo cáo
phân tích kết quả điều tra, Tổng điều tra và các báo
cáo phân tích sâu theo chuyên đề.

Lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, năm 2019

Họp báo Tình hình lao động việc làm quý II
và 6 tháng đầu năm 2020
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Các kết quả phân tích và dự báo thống kê do
Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê địa phương
đã thực hiện là nguồn tài liệu tham khảo quan
trọng đối với lãnh đạo các cấp, các nhà hoạch định
chính sách.

Hội thảo Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển
Thống kê kinh tế đến năm 2045, năm 2020
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Về hoạt động thanh tra, kiểm tra
trong công tác thống kê
Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao,
hàng năm, toàn Ngành đã tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực
hiện phương án điều tra, chấp hành chế độ
báo cáo thống kê và kiểm tra công vụ.
Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên
ngành thống kê đã góp phần nâng cao hiệu
quả của công tác thống kê; nâng cao chất
lượng quy trình sản xuất thông tin thống kê
từ thông tin đầu vào đến kết quả đầu ra, kịp
thời phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước
các cấp trong việc đánh giá, dự báo tình
hình, hoạch định chiến lược, chính sách,

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cùng đoàn công tác Tổng cục
Thống kê tham gia giám sát điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến
giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh
kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021
tại tỉnh Bình Định
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xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đáp
ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá
nhân khác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về thống kê. Thông qua công tác thanh
tra, kiểm tra, ý thức chấp hành pháp luật về thống
kê của các đối tượng đã được cải thiện; từ đó hỗ trợ
nhiều cho việc triển khai, thực hiện công tác thống
kê đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác,
đầy đủ và kịp thời.

Điều tra doanh nghiệp tại Hà Nội, năm 2019

Trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê được hoàn thành năm 2017
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Với vai trò đó, công tác thanh tra, kiểm tra
chuyên ngành thống kê xứng đáng là công cụ quan
trọng để nâng cao chất lượng thông tin thống kê
trong thời gian tới.
Tăng cường cơ sở vật chất, đổi mới cách thức
quản lý và triển khai công việc và huy động các
nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê
Cơ sở vật chất cho hoạt động thống kê trong
thời gian qua đã được tăng cường thông qua việc
thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng trụ
sở làm việc của các đơn vị thuộc hệ thống thống kê
tập trung (cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống
kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện). Đặc biệt,
trụ sở làm việc mới của cơ quan Tổng cục Thống
kê đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm
2017. Tổng cục Thống kê đã thực hiện chuyển đổi
số trong công tác điều hành, quản lý của ngành
Thống kê: Áp dụng Hệ thống họp trực tuyến đến
63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và đang triển khai xuống đến Chi cục Thống
kê cấp huyện, hệ thống xử lý văn bản điện tử, chữ
ký số trong toàn bộ công chức, viên chức; Ứng
dụng triệt để công nghệ thông tin trong công tác
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văn phòng, xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp
của Tổng cục Thống kê; Các trang thiết bị, phương
tiện làm việc cũng được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu
công việc. Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách
nhà nước, Tổng cục Thống kê đã huy động được
các dự án hỗ trợ cho các hoạt động thống kê. Hiện
nay, Tổng cục Thống kê đang tiếp tục triển khai có
hiệu quả các dự án thực hiện do các tổ chức quốc
tế hỗ trợ.
Các văn bản hướng dẫn về lập dự toán, quản lý,
sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc
Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia
được sửa đổi, bổ sung kịp thời đã tạo khuôn khổ
pháp lý quan trọng, giúp cho công tác quản lý kinh
phí đi vào khuôn khổ, đúng pháp luật, nâng cao
hiệu quả ngân sách nhà nước.
5.4. Công tác thống kê bộ, ngành được chú ý
quan tâm phát triển, đáp ứng ngày càng tốt yêu
cầu trong tình hình mới
Các Bộ, ngành đã từng bước thực hiện tốt công
tác bảo đảm thông tin thống kê. Chất lượng số liệu
thống kê đã được cải thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu
nhiệm vụ của Bộ, ngành và nhiệm vụ chung của
Chính phủ. Số lượng chỉ tiêu thống kê các Bộ, ngành
cung cấp được cho Chính phủ, cho người dùng tin
ngày càng nhiều, phân tổ chi tiết hơn. Số liệu thống
kê bộ, ngành đã từng bước phản ánh sát thực tình
hình và trên cơ sở phân tích các số liệu đã đưa ra
nhiều nhận định quan trọng, tham mưu cho Chính
phủ trong điều hành, chỉ đạo.

Dàn máy chủ đặt tại Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng
công nghệ thông tin thống kê

Hội nghị Tổng kết công tác Thống kê Bộ, ngành, năm 2013
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chuyên mục về số liệu thống kê. Một số Bộ, ngành đã
hình thành đơn vị chuyên trách thực hiện phân tích và
dự báo thống kê như: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và
Công nghệ; Bộ Giao thông vận tải.

Hội nghị công tác Thống kê Bộ, ngành, năm 2018

Các Bộ, ngành từng bước nghiên cứu để thu thập các chỉ tiêu
thống kê quốc gia ngày càng đầy đủ với chất lượng tốt hơn. Trong 186
chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định tại Luật
Thống kê năm 2015, các Bộ, ngành được phân công thu thập, tổng
hợp 79 chỉ tiêu (giảm 129 chỉ tiêu theo Quyết định số 43/2010/QĐTTg). Trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, 20 Bộ, ngành
đã rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành.
Thực hiện Luật Thống kê năm 2015, Chế độ báo cáo thống kê cấp
quốc gia được ban hành thay thế Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp
dụng cho bộ, ngành ban hành năm 2014. Hiện nay, có 21 Bộ, ngành
đã rà soát, cập nhật chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp
với các quy định của Luật Thống kê năm 2015 và hệ thống chỉ tiêu
thống kê mới của bộ, ngành.
Nhiều Bộ, ngành đã hình thành đơn vị chuyên trách về phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có hoạt động thống kê; xây
dựng và vận hành mạng nội bộ, mạng internet và trang thông tin điện
tử (website) phục vụ quản lý, điều hành của Bộ, ngành, trong đó có
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Hệ thống tổ chức thống kê Bộ, ngành không ngừng
được củng cố; đội ngũ công chức làm công tác thống
kê được tăng cường. Ngày 13/01/2010, Chính phủ ban
hành Nghị định số 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ,
quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ. Sau khi Luật Thống kê năm
2015 ra đời, ngày 19/7/2017, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu, nhiệm
vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung
và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ thay thế Nghị định số
03/2010/NĐ-CP. Đến nay, đã có 20 Bộ, ngành thành lập
tổ chức thống kê thuộc bộ, ngành.
Nhằm tăng cường phối hợp trong chia sẻ số liệu
thống kê và nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin thống
kê, trong những năm gần đây, Tổng cục Thống kê đã
ký một số Biên bản ghi nhớ hoặc Quy chế phối hợp
trong chia sẻ thông tin với một số Bộ, Ban, ngành như:
Bộ Công Thương; Ban Kinh tế trung ương; Ủy ban
Dân tộc; Tổng cục Thuế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Thông
tin và Truyền thông; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
Trường Đại học kinh tế (Đại học Đà Nẵng); Trường
Đại học Kinh tế quốc dân. Đây là phương thức phối
hợp mới và được thể chế hóa, làm cơ sở để Tổng cục
Thống kê và các Bộ, ban, ngành thực hiện với hiệu quả
ngày càng cao.
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5.5. Vị trí ngành Thống kê ngày càng
được khẳng định
Với những thành tích to lớn, quan
trọng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa, Đảng, Nhà nước đã ghi nhận và
trao tặng các thế hệ lãnh đạo, công chức,
viên chức và người lao động ngành
Thống kê nhiều phần thưởng cao quý,
trong đó đặc biệt là Huân chương Hồ
Chí Minh năm 2006, Huân chương Độc
lập hạng Nhất năm 1996 và 2011, Huân
chương Độc lập hạng Ba năm 2016,
Huân chương Lao động hạng Nhất năm
2021. Nhiều Cục Thống kê cũng đã được
Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương
Độc lập, Huân chương Lao động. Nhiều
tập thể, cá nhân trong Ngành đã được
tặng nhiều huân chương, bằng khen và
phần thưởng cao quý khác.
Giai đoạn 2007 - 2021, ngành Thống
kê luôn nhận được sư quan tâm của Đảng,
Nhà nước. Đặc biệt, trong vòng 5 năm
nhiệm kỳ của mình, Thủ tướng Chính
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 2 lần tới thăm
và làm việc với Tổng cục Thống kê. Đây
là niềm vinh dự và tự hào rất lớn đối với
toàn thể Lãnh đạo, công chức viên chức
và người lao động ngành Thống kê. Phát
biểu tại Hội nghị ngành Thống kê năm
2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chính phủ luôn

THỐNG KÊ VIỆT NAM
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm trao Huân chương Hồ Chí Minh
cho Tổng cục Thống kê nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Thống kê, năm 2006
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THỐNG KÊ VIỆT NAM
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tôn trọng tính trung thực, khách quan của
số liệu thống kê và đánh giá cao tinh thần
trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng về chuyên
môn, nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp
luật của các đồng chí, thực hành đúng
Luật Thống kê”; “Tôi ghi nhận và đánh
giá cao, biểu dương sự nỗ lực, sự đoàn kết
quyết tâm đạt kết quả toàn diện của các
đồng chí. Điều đó đã góp phần vào thành
công toàn diện của nền kinh tế”... Những
ghi nhận đó chính là động lực, là kim chỉ
nam để ngành Thống kê tiếp tục phấn đấu,
đổi mới để đạt được những thành tựu mới.
6. Mục tiêu và một số nhiệm vụ, giải
pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả,
chất lượng công tác thống kê trong thời
gian tới

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc thừa ủy quyền của Chủ tịch nước
trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Thống kê
tại Lễ Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành, năm 2011
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Trong bối cảnh hội nhập và yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiếp tục đặt ra
nhiều yêu cầu đòi hỏi ngành Thống kê tiếp
tục đổi mới, hoàn thiện về mọi mặt. Tiếp
nối thành công của Chiến lược phát triển
Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020
và tầm nhìn đến năm 2030, ngành Thống
kê đang dự thảo, trình Thủ tướng Chính
phủ ban hành Chiến lược phát triển Thống
kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2045 với mục tiêu tổng quát
như sau: “Hiện đại hóa Thống kê Việt Nam
theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển
nhanh và vững chắc với hệ thống tổ chức
phù hợp; nguồn nhân lực chất lượng cao
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và chuyên nghiệp; công nghệ hiện đại; sản
xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống
kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hình
thành hệ thống thông tin thống kê quốc
gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất
lượng và hiệu quả; đáp ứng tốt hơn nhu cầu
thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn
đấu đến năm 2030, Thống kê Việt Nam đạt
trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và
đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê
hiện đại trên thế giới”. Để đạt được mục
tiêu tổng quát nêu trên, dự thảo Chiến lược
đề ra các nhóm giải pháp sau:
6.1. Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô
hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực
- Sửa đổi Luật Thống kê và các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan theo hướng
bảo đảm sự độc lập của hệ thống thống kê
tập trung; tăng cường vai trò chủ đạo của
cơ quan thống kê trung ương về phương
pháp luận, tiêu chuẩn, quy trình thống kê,
điều phối hoạt động thống kê, hợp tác chia
sẻ dữ liệu hành chính giữa các Bộ, ngành,
địa phương với cơ quan thống kê; sử dụng
các nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mới cho hoạt
động thống kê nhà nước.
- Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống
chỉ tiêu thống kê: quốc gia, bộ, ngành, tỉnh,
huyện, xã và các bộ chỉ tiêu thống kê khác;
kịp thời phản ánh tình hình kinh tế - xã hội
phục vụ chỉ đạo, điều hành của Đảng và
Nhà nước.
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Hội nghị Phổ biến
Kiến thức đối với
cơ quan báo chí,
năm 2014

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục Thuế, năm 2015
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể
dẫn đầu phong trào thi đua ngành Thông kê tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác, năm2018
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- Đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức
hệ thống thống kê tập trung hoạt động hiệu
lực, hiệu quả, theo hướng chuyên môn hóa,
giảm thiểu các đơn vị đầu mối để thích ứng
với yêu cầu mới.
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- Phát triển, thu hút, trọng dụng nhân
lực trình độ cao, chuyên nghiệp; tăng
cường huy động và sử dụng các chuyên gia,
nhà khoa học về khoa học thống kê, khoa
học dữ liệu, công nghệ thông tin; ưu tiên sử
dụng nhân lực tại chỗ đối với các vùng khó
khăn. Cử biệt phái một số công chức thống
kê thuộc cơ quan thống kê trung ương đến
làm việc tại tổ chức thống kê bộ, ngành để
tăng cường nhân lực thống kê bộ, ngành.
- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng
phát triển nhân lực theo hướng nâng cấp hệ
thống đào tạo, chương trình, nội dung, hình
thức, cấp độ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng
yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương.
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu
khoa học thống kê và khoa học dữ liệu.
Tăng cường hợp tác, liên kết trong công
tác đào tạo, bồi dưỡng. Xây dựng văn hóa
học tập thường xuyên, liên tục trong hệ
thống thống kê.
6.2. Xây dựng, hoàn thiện, ban hành
và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô
hình thống kê
- Xây dựng, hoàn thiện và ban hành
đồng bộ các tiêu chuẩn thống kê, các quy
trình sản xuất thông tin thống kê bao gồm

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự Lễ công bố
Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, năm 2019

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao tặng Cờ thi đua
cấp Bộ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra dân số
và nhà ở năm 2019
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quy trình chung và các quy trình chi tiết
phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế
và điều kiện thực tế của Việt Nam.
- Triển khai áp dụng thống nhất các
tiêu chuẩn thống kê, các quy trình sản xuất
thông tin thống kê làm cơ sở để thực hiện
tư liệu hóa và đánh giá chất lượng thông
tin thống kê.
- Từng bước nghiên cứu, xây dựng,
ban hành và áp dụng các mô hình thống kê
hiện đại phù hợp với thông lệ quốc tế và
điều kiện thực tế của Việt Nam.
6.3. Hiện đại hóa hoạt động thu thập,
xử lý và quản trị dữ liệu

Tổng cục Thống kê nhận giải thưởng
“Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, năm 2019
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- Tăng cường áp dụng phương pháp
luận tiên tiến, hiện đại; đa dạng hóa hình
thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông
tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu
thống kê. Ưu tiên sử dụng dữ liệu hành
chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản
lý nhà nước cho hoạt động thống kê, trên
cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ,
ngành, địa phương. Đổi mới mạnh mẽ thiết
kế điều tra và tổng điều tra thống kê theo
hướng tích hợp các cuộc điều tra và ứng
dụng tối đa công nghệ thông tin trong tất
cả các bước của quy trình điều tra để tăng
độ tin cậy của dữ liệu và giảm gánh nặng
cho các đối tượng cung cấp thông tin. Đẩy
mạnh ứng dụng khoa học thống kê, khoa
học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu lớn,
dữ liệu mới cho hoạt động thống kê.
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- Quản trị dữ liệu theo hướng tập trung
và mở trên nền tảng kiến trúc tổng thể và
công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm an
toàn, an ninh dữ liệu. Tích hợp các nguồn
dữ liệu khác nhau hướng tới dữ liệu được
cập nhật theo thời gian thực. Hình thành
cơ sở dữ liệu thống kê tập trung, thống
nhất. Ưu tiên xây dựng hệ thống thông tin
thống kê quốc gia phục vụ yêu cầu quản
lý, điều hành của các cấp, các ngành.
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
dự Hội nghị triển khai kế hoạch
công tác, năm 2020

- Xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê
tập trung và cơ chế cung cấp dữ liệu thống
kê bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu thông
tin thống kê, từng bước cung cấp dữ liệu
thống kê vi mô.
6.4. Đổi mới hoạt động xác định nhu
cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ
biến thông tin thống kê
- Đổi mới phương pháp, hình thức và
công cụ xác định nhu cầu sử dụng thông
tin kịp thời, chính xác để sản xuất và cung
cấp thông tin thống kê phù hợp với nhu cầu
của người dùng tin trong nước và quốc tế.
- Nghiên cứu, áp dụng khung lý thuyết,
mô hình, phương pháp, công cụ tiên tiến,
hiện đại để nâng cao chất lượng hoạt động
phân tích và dự báo thống kê.
- Đổi mới phương pháp, nội dung, hình
thức và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện
đại vào hoạt động biên soạn thông tin thống
kê. Biên soạn đầy đủ, chi tiết chỉ tiêu thuộc
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các hệ thống chỉ tiêu thống kê. Chú trọng nâng
cao chất lượng chỉ tiêu thống kê - xã hội, môi
trường và chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất,
chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế.
- Đa dạng hóa hình thức, nội dung công
bố, cung cấp và phổ biến, thông tin thống kê;
đẩy mạnh hình thức trực quan hóa dữ liệu.
Xây dựng cổng thông tin điện tử của Tổng
cục Thống kê.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho
các tập thể, cá nhân, năm 2020

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, đa
dạng hóa hình thức và phương tiện truyền
thông nhằm nâng cao nhận thức vai trò, tầm
quan trọng của thống kê. Chú trọng sử dụng
các phương tiện truyền thông xã hội để phổ
biến, giáo dục pháp luật về thống kê, kiến
thức và kỹ năng sử dụng thông tin thống kê.
Tăng cường tương tác với người cung cấp và
người sử dụng thông tin thống kê.
6.5. Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số
trong công tác thống kê
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng sửa đổi
quy chế, chính sách về công nghệ thông tin để
đảm bảo thực hiện tư liệu hóa và chuyển đổi
số trong công tác thống kê.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Bằng khen
của Bộ trưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, năm 2020
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- Xây dựng cơ sở hạ tầng tạo nền tảng
chuyển đổi số trong công tác thống kê. Tập
trung nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo,
khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán đám
mây, internet vạn vật, chuỗi khối... vào công
tác thống kê.
- Thực hiện thường xuyên, liên tục việc
ghi chép, ghi nhận hoạt động trong lĩnh vực
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thống kê theo các quy trình sản xuất thông
tin thống kê và hoạt động quản lý, điều hành;
chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và quản lý trên
không gian mạng.
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6.6. Mở rộng, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê
nước ngoài trong công tác thống kê
- Duy trì quan hệ hợp tác với các cơ quan
thống kê, tổ chức quốc tế, đối tác phát triển;
tăng cường hợp tác song phương, đa phương
với các quốc gia có trình độ thống kê phát
triển. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào
các hoạt động của thống kê Liên hợp quốc và
khu vực. Đẩy mạnh cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
cho các quốc gia trong khu vực và trên thế
giới. Chủ động đăng cai tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế về thống kê.
- Nâng cao chất lượng công tác thống kê
nước ngoài, đảm bảo so sánh quốc tế. Tăng
cường thu thập, biên soạn và phổ biến thông
tin thống kê đáp ứng tối đa nhu cầu của mọi
đối tượng dùng tin trong và ngoài nước.

Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu
tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2020

- Tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả
hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ các quốc gia và
các tổ chức quốc tế cho việc thực hiện Chiến
lược phát triển thống kê.
6.7. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu
khoa học, đổi mới sáng tạo
- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng
phương pháp luận, chuẩn mực, quy trình thống
kê tiên tiến; khoa học dữ liệu, dữ liệu mới

Nữ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI
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để tăng độ tin cậy và mức độ chi tiết của dữ
liệu thống kê. Ưu tiên nghiên cứu, áp dụng
phương pháp đo lường các hiện tượng mới
phát sinh để phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả
hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.
- Tập trung nghiên cứu các chính sách,
chiến lược, mô hình thống kê hiện đại và thực
hành thống kê tốt để cung cấp luận cứ khoa
học cho việc xây dựng chính sách, chiến lược
phát triển Thống kê Việt Nam.
- Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; mở rộng
các hoạt động hợp tác, hình thành mạng lưới
các nhà khoa học, chuyên gia về khoa học
thống kê, khoa học dữ liệu, công nghệ thông
tin và chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu
tại Diễn đàn cấp cao về Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN
và Hệ thống Thống kê Việt Nam, năm 2020

6.8. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh
tra chuyên ngành thống kê
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc cung
cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân; tập
trung vào việc cung cấp dữ liệu hành chính
của các cơ quan nhà nước.
- Đẩy mạnh kiểm tra việc sử dụng số liệu,
thông tin thống kê nhà nước đã được cấp có
thẩm quyền công bố.

Các đại biểu
tham dự Diễn đàn
cấp cao về Hệ
thống Thống kê
Cộng đồng ASEAN
và Hệ thống
Thống kê Việt Nam
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- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc
tuân thủ Luật Thống kê, tiêu chuẩn, quy trình
sản xuất thông tin thống kê của các cơ quan
thống kê thuộc hệ thống thống kê tập trung,
tổ chức thống kê bộ, ngành, hoạt động thống
kê ở cấp xã, cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp công lập.
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6.9. Tăng cường cơ sở vật chất và huy
động các nguồn lực tài chính phục vụ công
tác thống kê
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Kinh phí thực hiện Chiến lược phát
triển thống kê được đảm bảo từ ngân sách
nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Tập
trung xây dựng và phát triển hạ tầng số,
nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong
công tác thống kê. Ưu tiên xây dựng trung
tâm dữ liệu thống kê tập trung từ nguồn
vốn đầu tư công. Tiếp tục đầu tư hiện đại
hóa cơ sở vật chất, phương tiện và trang
thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước
về thống kê.
Trải qua chặng đường 75 năm xây
dựng và phát triển, ngành Thống kê Việt
Nam đã không ngừng củng cố, hoàn
thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu
thông tin của Đảng, Nhà nước và các đối
tượng dùng tin khác. Các phần thưởng
cao quý nhận được là minh chứng cho
những ghi nhận, đánh giá cao của Đảng
và Nhà nước đối với những đóng góp
của Ngành. Tiếp tục phục vụ sự nghiệp
Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, công chức, viên chức và người
lao động toàn ngành Thống kê quyết tâm
đoàn kết, sáng tạo, nhạy bén cung cấp
thông tin thống kê đầy đủ, kịp thời, chính
xác giúp Đảng, Nhà nước đưa ra những
quyết sách đúng đắn cho sự nghiệp xây
dựng và phát triển đất nước./.

Lễ ra mắt Phần mềm quản lý công việc của ngành Thống kê năm 2021

Đảng bộ Tổng cục Thống kê tổ chức chuyến đi “Về nguồn”
thăm di tích lịch sử của Ngành tại xã Lập Bình, huyện Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Tổng cục
và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, năm 2018
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PHẦN THỨ HAI

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CÁC ĐƠN VỊ
THUỘC CƠ QUAN TỔNG CỤC THỐNG KÊ
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ĐẢNG BỘ TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan
Trung ương năm 2009, 2010, 2011.
- Cờ thi đua của Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế
Trung ương năm 2005.
- Đơn vị đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch,
vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục từ 2012 đến
2016 và các năm 2017, 2019, 2020.
Các đại biểu biểu quyết lựa chọn nhân sự
tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục
Thống kê nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2020 - 2025
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CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Hội thi ““Đôi đũa vàng GSO” năm 2020

Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động
hạng Ba năm 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2006.
- Bằng khen của Tổng liên
đoàn Lao động Việt Nam
năm 2005, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012.
- Bằng khen của Công đoàn
Viên chức năm 2013, 2015,
2019.

Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục Thống kê nhiệm kỳ 2017 - 2022
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ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Đoàn Thanh niên thắp
hương tri ân các anh hùng
liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường
Sơn, Quảng Trị năm 2019

Lễ ra mắt và đón đoàn viên mới của cơ quan Tổng cục Thống kê
và Cục Thống kê Hà Nội năm 2017

Đoàn Thanh niên xây nhà tình
nghĩa Bản Tại, xã Tân Lập, Lục Yên,
Yên Bái năm 2018

Đồng chí Lê Tuấn Anh trả lời
phỏng vấn trong chuyến thiện
nguyện tại Yên Bái năm 2018

Đoàn Thanh niên xây dựng 06 cột đèn ở
huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị
năm 2019
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VỤ PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2011,2015,2016,2018.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015, 2017, 2019.

Hội nghị triển khai Luật Thống kê năm 2015

Tập thể nữ công chức

Tập thể công chức Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê
năm 2020
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Công đoàn Vụ Phương pháp chế độ
và Quản lý chất lượng thống kê tham gia hội thị
“Đôi đũa vàng GSO” năm 2020
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VỤ THỐNG KÊ TỔNG HỢP VÀ PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Nhất năm 2015.
- Huân chương Lao động hạng
Nhì năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 2006.
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2013.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ năm 2004, 2008, 2013

Tập thể công chức Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê năm 2021

Hội nghị Bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ biên tập, quản lý,
vận hành Trang Thông tin điện tử Tổng cục Thống kê

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý IV năm 2020
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VỤ HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016, 2017, 2019.
Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia nhận
Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019

Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia
tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm
thực hiện Đề án 715

Tập thể công chức Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia năm 2020
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Hội nghị Cải thiện năng suất
lao động quốc gia
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VỤ THỐNG KÊ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động
hạng Nhất năm 2016.
- Huân chương Lao động
hạng Nhì năm 2011.
- Huân chương Lao động
hạng Ba năm 2006.
- Cờ thi đua của Chính phủ
năm 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2005, 2008,
2011, 2013.

Tập thể công chức Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2021

Đại hội Chi bộ Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tham gia Hội thi “Đôi đũa vàng GSO” năm 2020.
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VỤ THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2015, 2016, 2017.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016, 2018, 2020.

Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng làm viêc với
chuyên gia về Thống kê năng lượng, năm 2021

Ban Lãnh đạo Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng
năm 2021

Tập thể công chức Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng, năm 2021
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Tham gia Hội thi “Đôi đũa vàng GSO” năm 2020
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VỤ THỐNG KÊ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, 2017.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005, 2009.
Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ nhận Cờ thi đua
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế Trung ương năm 2021

Tập thể công chức Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ năm 2020

Liên hoan văn nghệ 3/2016
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VỤ THỐNG KÊ GIÁ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 2018.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2014,
2015.
- Bằng khen Bộ trưởng năm
2016, 2018, 2020.

Tập thể công chức Vụ Thống kê Giá năm 2021

Nữ công chức Vụ Thống kê Giá
trong tuần lễ áo dài 2021
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Vụ Thống kê Giá làm việc với chuyên gia
Cơ quan Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ về chỉ số giá
sản xuất năm 2019
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VỤ THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020.
- Cờ thi đua của Bộ năm 2016, 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2013, 2015,
2017, 2019.
Đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020

Tập thể công chức Vụ Thống kê Dân số và Lao động năm 2020

Vụ Thống kê Dân số và Lao động tại Hội nghị Công bố kết
quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
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VỤ THỐNG KÊ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba 2005, 2018.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 2008, 2013.

TCTK phối hợp với Bộ Y tế và WHO tổ chức tập huấn nghiệp vụ
Điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành 2016

TCTK phối hợp với Bộ Y tế và WHO tổ chức tập huấn nghiệp
vụ Điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 2020

Tập thể công chức Vụ Thống kê Xã Hội và Môi trường năm 2021
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Viện Khoa học Thống kê, Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường
và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bàn phối hợp
thử nghiệm nghèo đa chiều theo chuẩn mới 2021-2026
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VỤ THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2014, 2016, 2017.
Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế nhận
Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2020

Các thế hệ công chức Vụ Thống kê nước ngoài
và Hợp tác quốc tế

Tập thể công chức Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế năm 2020

Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế
tại Hội nghị Ủy ban Hệ Thống Thống kê cộng đồng
ASEAN lần thứ 10 - năm 2020
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VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2005.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015, 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008.

Vụ Tổ chức cán bộ nhận Huân chương Lao động hạng Nhất,
năm 2018

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tập thể công chức Vụ Tổ chức cán bộ năm 2021
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Họp báo cáo Dự thảo Quyết định quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Trường Cao đẳng Thống kê, năm 2020
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VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2005,
2009, 2013.

Tập thể công chức Vụ Kế hoạch tài chính năm 2021

Công đoàn Vụ Kế hoạch tài chính
tại Hội thi “Đôi đũa vàng GSO“ năm 2020
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VỤ PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2019.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.

Tập thể đơn vị
tại Hội nghị triển khai
công tác Ngành 2021

Ông Lê Mạnh Hồng, Vụ trưởng đón nhận Huân
chương Lao động hạng Nhì cá nhân, năm 2019

Tập thể công chức Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê
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VĂN PHÒNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2015.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, 2012

Văn phòng Tổng cục đón nhận Cờ thi đua
cấp Bộ năm 2020

Lễ Khánh thành phòng truyền thống của
Ngành năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Văn phòng Tổng cục

Hội nghị tập huấn sử dụng chữ ký số
và Hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc
năm 2019
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CỤC THU THẬP DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CNTT THỐNG KÊ
- Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê là đơn vị mới thành lập
từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Tổng cục Thống kê.

Lễ bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ giữa các
Vụ, Văn phòng Tổng cục với Cục Thu thập
dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
thống kê
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Tập thể Viên chức Trung tâm Tin học
Thống kê khu vực 3

Tập thể Viên chức Trung tâm Tin học
Thống kê khu vực 2

Tập thể công chức, viên chức và người lao động Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng Công nghệ thông tin nthống kê năm 2021
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VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003, 2013.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1996,
2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2015, 2016.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2010.
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KHCN năm 2016.

Viện Khoa học Thống kê nhận Huân chương
Lao động hạng Ba năm 2014

Viện KHTK tham gia Hội thi “Đôi đũa vàng GSO” năm 2020

Tập thể viên chức và người lao động Viện Khoa học Thống kê năm 2021

Viện Khoa học Thống kê thử nghiệm Khung Quản lý chất
lượng Việt Nam (VSQF) tại Cục Thống kê tỉnh Thái Bình
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TẠP CHÍ CON SỐ VÀ SỰ KIỆN
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động
hạng Ba năm 1982, 2014.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2011, 2014.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (nay là
Chủ tịch Quốc hội) tham khảo bài viết
của Tạp chí Con số và Sự kiện trong cuộc
họp BCĐ TĐT Dân số và nhà ở năm 2019

Công đoàn Tạp chí tham dự Hội thi
văn nghệ hướng tới Kỷ niệm 75 năm
thành lập Ngành năm 2021

Tập thể viên chức và người lao động Tạp chí Con số và Sự kiện năm 2021
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NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2005, 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Thống kê

Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Một buổi họp giao ban triển khai công việc
tại Nhà xuất bản Thống kê

Tập thể Viên chức và người lao động Nhà xuất bản Thống kê năm 2020

103

NGÀNH THỐNG KÊ - 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946 - 06/5/2021)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2000.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1985.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1980.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012, 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 60
năm thành lập Trường Cao đẳng Thống kê
năm 2020
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Đại hội Đảng bộ
Trường Cao đẳng Thống kê
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tập thể viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Thống kê chụp ảnh lưu niệm với
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh năm 2020
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ II

Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2001.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Trường Cao đẳng Thống kê II nhận Huân chương Lao động
hạng Ba năm 2019

Viên chức, người lao động Nhà trường tham dự Đại hội thi đua yêu
nước Khối thi đua 15, lần II năm 2020

Tập thể viên chức và người lao động Trường Cao đẳng Thống kê II
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HỘI THỐNG KÊ VIỆT NAM
Hội Thống kê Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, là thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 704/QĐ - BNV, ngày 04 tháng 5
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Từ năm 2006 đến 2020 Hội Thống kê Việt Nam đã tổ chức 3 lần
Đại hội vào năm 2006, 2012, 2018.
Hoạt động của Hội là đóng góp công sức, trí tuệ của các hội viên trong công tác tư vấn, phản
biện, giám định việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản qui
phạm pháp luật, chiến lược qui hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án về thống kê và các
lĩnh vực kinh tế - xã hội góp phần cho sự phát triển ngành Thống kê Việt Nam.
Hội Thống kê Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước. Cơ quan thường trực Hội có 6 phòng
ban gồm: Văn phòng, Ban Chuyên môn. Ban Đối ngoại và Phối hợp hoạt động, Ban Tuyên truyền
và Ngôn luận, Ban Kiểm tra và Trung tâm Tư vấn, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Dịch vụ thống kê; có 22
Chi hội trực thuộc với 370 hội viên.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2018-2023) và Thường trực Hội
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH, THÀNH PHỐ
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
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CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Nhất năm 1995.
- Huân chương Lao động hạng
Nhì năm 1984.
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 1980, 2005 (Cục Thống
kê tỉnh Hà Tây), 2018.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm
1992, 1993, 1994, 1995, 2002

Lãnh đạo Cục trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích
trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Họp báo công bố số liệu thống kê
kinh tế - xã hội năm 2019
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê thành phố Hà Nội, năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ GIANG
Thành tích tiêu biểu:
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2011.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá
nhân có thành tích xuất sắc
trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Họp báo công bố số liệu thống kê tình
hình kinh tế - xã hội năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hà Giang

Cục Thống kê tỉnh Hà Giang tham gia hội
thao 14 tỉnh trung du miền núi phía bắc
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH CAO BẰNG
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

Ký giao ước thi đua giữa các cơ quan trung ương
trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng

Công chức Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng tham gia
hoạt động hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật
đỏ”năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC KẠN
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015, 2017.

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn năm 2020

Đoàn Thanh niên
Cục Thống kê
tặng chăn ấm
gia đình khó khăn xã
Thanh Mai
tháng 1/2021
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Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn trao thưởng năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH TUYÊN QUANG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1983.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2014, 2016, 2018.

Đồng chí Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và
Đầu tư cho các tập thể, cá nhân năm 2020

Đồng chí Phạm Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Thống kê
tỉnh Tuyên Quang trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê
tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Đoàn Thanh niên
Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang
chụp ảnh lưu niệm cùng cô
và trò phân hiệu Vàng On,
Trường mầm non xã Trung
Minh, huyện Yên Sơn, tỉnh
Tuyên Quang nhân ngày
Tết Trung Thu, năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương
Lao động hạng Nhì cho Cục Thống kê
tỉnh Lào Cai

Ông Vũ Viết Trường, Cục trưởng đón nhận
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Lào Cai
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Đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn thanh niên
Cục Thống kê tỉnh Lào Cai trong lễ ra quân xây
dựng nông thôn mới, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà

NGÀNH THỐNG KÊ - 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946 - 06/5/2021)

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007, 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2013, 2020.
Ký giao ước thi đua năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Cục trưởng Phạm Quang Lịch trao tặng bò
giống cho hộ nghèo xã Pa Thơm
huyện Điện Biên

Chi đoàn Cục Thống kê Điện Biên tham
gia hội thao

Khen thưởng cho các cá nhân đạt
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH LAI CHÂU
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân
thuộc Cục Thống kê tỉnh Lai Châu năm 2021

Ký giao ước thi đua giữa các phòng
và các Chi cục Thống kê năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Lai Châu năm 2020
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Tham dự Hội thao khối tham mưu
tổng hợp năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH SƠN LA
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2010.
- Bằng khen của Bộ trưởng
năm 2016, 2018.
Trao thưởng tại Hội nghị triển khai kế hoạch
công tác năm 2021

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác
năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Sơn La
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 1987, 2006, 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 1995, 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm
2015, 2017, 2019.

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

Đại hội Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Yên Bái
lần thứ X

Giải bóng chuyền hơi chào mừng 73 năm
thành lập ngành Thống kê
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Khen thưởng công tác năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÒA BÌNH

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen
của Bộ trưởng cho tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc
giai đoạn 2016-2020

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà
ở năm 2019
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình

Giám sát điều tra Biến động dân số
năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI NGUYÊN
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2006.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Hội nghị
triển khai kế hoạch công tác năm 2021
của Tổng cục Thống kê

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên trao Bằng
khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho
các cá nhân tại Hội nghị triển khai kế hoạch công
tác năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên
Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên tổ chức Họp báo
Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng
đầu năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH LẠNG SƠN
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Băng khen của Bộ trưởng năm 2017, 2019.

Trao thưởng tại Hội nghị triển khai kế
hoạch công tác năm 2021

Họp báo năm công bố số liệu thống kê
kinh tế - xã hội năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn

Cục Thống kê Lạng Sơn tham gia Hội thao
cụm thi đua các cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn năm 2019
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NINH
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016, 2017.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2020.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê
tỉnh Quảng Ninh năm 2020
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Đoàn thanh niên Cục Thống kê tham gia phong trào bảo
vệ môi trường năm 2018 - Dọn rác Bãi biển Bãi dài, huyện
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC GIANG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2012.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2007.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.
Trao tặng cá nhân đạt danh hiiệu
Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020

Tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang

Hội thi văn nghệ Công đoàn viên chức
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.
- Bằng khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1961.
- Cờ luân lưu của Chính phủ năm 1976, 1978.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1995,
2011.

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2021

Tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành
tích xuất sắc trong cuộc Tổng điều tra nông
thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
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Chi đoàn Cục Thống kê ủng hộ phòng,
chống dịch Covid-19 (26/3/2020)

Giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2019
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba
năm 2019.
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2011.

Đồng chí Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra Nông nghiệp năm 2016

Hội nghị công bố Quyết định
điều động, bổ nhiệm theo mô hình
tổ chức mới tháng 12/2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc

Đội Bóng chuyền hơi ngành
Thống kê Vĩnh Phúc tham dự giải
các tỉnh Bắc đồng bằng Sông Hồng
lần thứ hai, năm 2019
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẮC NINH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2012.
- Huân chương Lao động hạng Nhì 2008.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2008, 2009.
- Bằng khen của Chính phủ năm 2000, 2006, 2011.

Nghiệm thu kết quả điều tra tại Cục Thống kê

Giao lưu
bóng chuyền hơi

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẢI DƯƠNG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì
năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba
năm 2006, 2019.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
năm 2004, 2009, 2013.

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai
phiếu điều tra năm 2021 trực tuyến
trên phần mềm zoom

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hải Dương

Lễ đón nhận Huân chương
Lao động hạng Ba năm 2006

Đoàn TNCS HCM Cục Thống kê tỉnh
Hải Dương giúp nông dân thu hoạch
rau màu vụ đông 2021
tại xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ
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CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1968, 1985, 2019.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1962, 1965, 1980,
2011, 2013.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011, 2014, 2016, 2018.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008, 2011.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
ngành Thống kê Hải Phòng 1956-2016

Điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê thành phố Hải Phòng năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm
2008, 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2010, 2013,
2015, 2017, 2020.

Cục trưởng trao Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
năm 2020 cho các đơn vị

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế
- xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Điều tra
Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ
năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI BÌNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2020.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016, 2018.
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục Thống kê
và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác
thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

Ngành Thống kê Thái Bình phối hợp
với Sở Nông nghiệp và phát triển
nông thôn đánh giá năng suất lúa mùa
năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Thái Bình
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Ông Tăng Bá Phúc,Cục trưởng Cục
Thống kê tỉnh Thái Bình thăm hỏi và
tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ NAM
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2009.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2003.
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2003, 2005, 2007, 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2020

Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2021

Giao lưu thể thao ngành Thống kê vùng năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hà Nam
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH NAM ĐỊNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000, 2018
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 1999, 2000, 2004
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1998, 2013.
- Cờ Thi đua cấp Bộ năm 2017, 2018.

Công đoàn Cục Thống kê tham gia hiến máu năm 2020

Văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê
lần thứ XVII

Tham gia thi đấu Cầu lông do Công đoàn viên chức Tỉnh
tổ chức năm 2017

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Nam Định
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH BÌNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018, 2020.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2011, 2014, 2018.

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2020

Kiểm tra, đánh giá tình hình SXKD 9 tháng
đầu năm 2020 của một số doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình năm 2021

Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình thăm và chúc
tết Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH THANH HÓA
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2009.
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2003.
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1998.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1995.
- Cờ thi đua Chính phủ năm 2009, 2010, 2011, 2013,
2015, 2016.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng
Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2009

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở
2019 tỉnh Thanh Hóa trao Giấy khen cho các
tập thể và cá nhân

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa
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Giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm 70 năm
ngày thành lâp ngành Thống kê
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH NGHỆ AN
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất
năm 2015.
- Huân chương Lao động hạng Nhì
năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba
năm 1960, 1969, 2000.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
năm 2011.
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Nghệ An
chụp lưu niệm với lãnh đạo Tổng cục Thống kê năm 2020

Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã
hội năm 2020 tỉnh Nghệ An

Nữ Công chức chụp ảnh lưu niệm với Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012, 2019.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2017, 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015, 2017, 2019.

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2020

Lãnh đạo Cục trao Bằng khen của
Bộ trưởng cho cá nhân trong thực hiện
phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG BÌNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001, 2017.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2012.

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình

Chi đoàn Cục Thống kê tình nguyện giúp đồng bào lũ lụt
xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa năm 2010

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm
trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020
cho Lãnh đạo Cục

Giải nhất đôi nam nữ giải Cầu lông
Khối thi đua các ngành Tổng hợp năm 2014
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG TRỊ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2020.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2011-2016.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2008, 2011, 2015, 2018.

Ký giao ước thi đua tại Hội nghị triển khai
kế hoạch công tác năm 2021

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế
- xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2020.

Giám sát Điều tra Nông thôn
nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
tại Huyện Vĩnh Linh

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1998,
2017.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, 2013, 2017.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2012.

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Tiết mục văn nghệ chào nừng
Hội nghị tập huấn Tổng điều tra
kinh tế năm 2017

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế

Tham gia giải Cầu Lông
ngành thống kê các tỉnh
miền Trung lần thứ XV, năm 2017
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CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2019.

Họp báo công bố
số liệu thống kê
kinh tế - xã hội
6 tháng đầu
năm 2020

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê TP. Đà Nẵng
nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NAM
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm1983.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015, 2017, 2019.

Trao giấy khen Cục trưởng Cục Thống kê
cho các tập thể năm 2020

Đoàn công tác của Cục Thống kê tỉnh
Quảng Nam làm việc với doanh nghiệp
(Khu phức hợp Thaco) năm 2018

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2021

Đoàn Thanh niên hướng dẫn rửa tay sát
khuẩn, đo thân nhiệt cho CBCC và khách
đến liên hệ công tác tại Cục Thống kê
tháng 02/2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NGÃI
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba
năm 2000.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
năm 1995.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016, 2019.
Khen thưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hoạt động tình nguyện
của Chi đoàn Cục Thống kê tỉnh
Quảng Ngãi

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi
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tỉnh Quảng Ngãi
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1979, 1985, 2005.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2005, 2006, 2015.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1994, 1999,
2004, 2011.

Cục Thống kê tỉnh Bình Định nhận Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Công
bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số
và nhà ở năm 2019

Giám sát Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội
53 dân tộc thiểu số năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bình Định năm 2021

Đoàn Thanh niên Cục Thống kê tỉnh Bình Định
cùng chung tay vì cộng đồng
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ YÊN
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2007, 2012, 2015, 2019.

Trao Bằng khen Bộ trưởng cho các cá nhân
năm 2020

Tham dự Hội thao toàn ngành Thống kê
năm 2014

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Phú Yên
Hội thi nấu ăn nhân ngày 8/3
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH KHÁNH HÒA
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2006.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2017.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2001, 2009.
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Giao lưu thể thao Liên Chi đoàn do Chi đoàn
Cục Thống kê chủ trì nhân dịp kỷ niệm 70
năm ngày thành lập ngành Thống kê
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2007, 2014, 2016, 2018.

Ký giao ước thi đua năm 2021

Hội thao khối cơ quan Trung ương
trên địa bàn năm 2018

Khen thưởng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH THUẬN
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Nhất năm 2012.
- Huân chương Lao động hạng
Nhì năm 2008.
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 2000.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính
phủ năm 1998, 2007.

Trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc năm 2020

Hội nghị đánh giá công tác quý III và triển
khai nhiệm vụ quý IV năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận

Hội thao ngành Thống kê Bình Thuận
năm 2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH KON TUM
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2010, 2017.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2015.

Giám sát công tác thu thập thông tin
khảo sát mức sông dân cư tại địa bàn
Plei Kan - huyện Ngọc Hồi

Lãnh đạo Cục Thống kê làm việc với
Đoàn công tác Campuchia

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh trong
Tổng điều tra Kinh tế năm 2018

Tập thể công chức và người lao động ngành Thống kê tỉnh Kon Tum
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH GIA LAI
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2019.

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Gia Lai năm 2021

Công đoàn Cục Thống kê tỉnh Gia Lai
tổ chức hội thi nấu ăn năm 2021

Hành trình về nguồn của Đoàn Thanh niên
Cục Thống kê tỉnh Gia Lai

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra
Kinh tế năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng
Ba năm 1987, 2016.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2011, 2013.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm
2015, 2018, 2020.

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk nhận Huân
chương Lao động hạng Ba tại Hội nghị
triển khai kế hoạch công tác năm 2018

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk tham gia
Hội thao các Cục Thống kê khu vực Tây
nguyên lần thứ V, năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

150

NGÀNH THỐNG KÊ - 75 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (06/5/1946 - 06/5/2021)

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK NÔNG
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016, 2018.

Khen thưởng thành tích cho cá nhân năm 2020

Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội
tỉnh Đắc Nông năm 2020
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông

Đoàn Thanh niên Cục Thống kê tỉnh
Đắk Nông Tham gia Hội thao các
Cục Thống kê khu vực Tây Nguyên
lần thứ III năm 2015 tại Gia Lai
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÂM ĐỒNG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2017.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2007, 2018, 2019, 2020.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có
thành tích năm 2019

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đón nhận Huân
chương Lao động hạng Nhất tại Hội nghị triển khai
công tác năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng chúc mừng
ngày Phụ nữ Việt Nam.
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH PHƯỚC
Thành tích tiêu biểu:
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
năm 2020

Đồng chí Bao Văn Tâm, Cục trưởng Cục Thống
kê tỉnh Bình Phước trao Bằng khen của Bộ
trưởng cho các cá nhân giai đoạn 2016 - 2020
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bình Phước

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2015, 2017, 2019.

Tham dự Hội thao ngành Thống kê khu vực Đông Nam Bộ
năm 2018

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH DƯƠNG
Thành tích tiêu biểu:

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010, 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013.
Cục trưởng Cục Thống kê tặng thưởng cho cá nhân hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Lễ ra mắt Trang thông tin Thống kê tinh
Bình Dương

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

Công đoàn Cục Thống Kê tỉnh Bình Dương
tham gia hội thao ngành Thống kê khu
vực Đông Nam Bộ năm 2018 đạt
giải Nhất Nam Nữ Cầu lông
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG NAI
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm
2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
năm 2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2010,
2017, 2019.

Hội thao mừng Đảng, mừng
xuân Tân Sửu năm 2021

Trao thưởng Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư
giai đoạn 2016-2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Đông Nai
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015.
- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2020.

Trao thưởng cho các cá nhân có thành
tích năm 2020

Giải nhất đôi nam Hội thao công đoàn
viên chức Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017
Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2020

Phúc tra điều tra nông nghiệp
tại huyện Châu Đức năm 2017

Hội thao ngành Thống kê chào mừng
ngày thành lập Quân đội Nhân dân
Việt Nam năm 2015
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CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm1995.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985, 2013.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2017, 2019.
Đại hội Đảng bộ Cục Thống kê
nhiệm kỳ 2020-2025

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH LONG AN
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011, 2013.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2015, 2017, 2019.
Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thống kê
trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 5 Phòng
thuộc cơ quan Cục

Hội nghị Công chức, người lao động Cục Thống kê
năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Long An năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2013.
- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008.
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2002.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1997.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2009, 2013.
Cục Thống kê Tiền Giang đón nhận Huân chương
Độc lập hạng Nhì năm 2015

Đại hội công đoàn cơ sở Cục Thống kê
nhiệm kỳ 2017-2022

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang

Ký giao ước thi đua tại
Hội nghị công chức
năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẾN TRE
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011.
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2013.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2015, 2017, 2019.
Buổi làm việc và trao đổi kinh nghiệm về công tác
thống kê của Cục Thống kê tỉnh Bến Tre và Đoàn đại
biểu cao cấp Bộ Kế hoạch Vương quốc Campuchia

Liên Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cục Thống
kê tỉnh Bến Tre sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Bến Tre
nhớ lời Di chúc theo chân Bác”

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bến Tre

Đại hội Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Bến Tre
nhiệm kỳ 2020 - 2025
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động Ba năm 2000.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1994.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2016.

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm 2020

Đại hội Chi bộ Cục Thống kê lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Trà Vinh
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH LONG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động
hạng Ba năm 2011.
- Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2009.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm
2011, 2017, 2019, 2020.

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm
2020 cho các cá nhân

Ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị triển
khai kế hoạch công tác năm 2021

Tham gia hội thao do Công đoàn viên
chức tỉnh Vĩnh Long tổ chức năm 2018
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG THÁP
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2000.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1994.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2016.
Hoạt động Chi bộ Cục Thống kê
tỉnh Đồng Tháp

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp

Tập thể có thành tích xuất sắc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
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Họp báo công bố số liệu 6 tháng đầu
năm 2020

Lễ công bố thành lập Chi đoàn Cục Thống kê
tỉnh Đồng Tháp
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH AN GIANG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000, 2006, 2013.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Kiểm tra, giám sát
Điều tra biến động
dân số và kế hoạch hóa
gia đình 01/4/2021

Hội nghị Công chức Cục Thống kê
tỉnh An Giang năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh An Giang
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH KIÊN GIANG
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000, 2013.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2016, 2019.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2012, 2015, 2016.
Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang đón nhận Huân chương
Lao động hạng Ba 2020

Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang Họp mặt kỷ niệm ngày
8/3/2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang
năm 2021
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CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2018.
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2010.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985, 2006.
- Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2000, 2012.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân
chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cục
Thống kê TP Cần Thơ

Ông Lê Ngọc Bảy, Cục trưởng
Cục Thống kê TP. Cần Thơ
nhận Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH HẬU GIANG
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2013.

Khen thưởng nhân dịp Hội nghị triển khai
Kế hoạch công tác năm 2021

Họp báo Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội
năm 2020

Tập thể Công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang
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Hoạt động chúc mừng ngày Phụ nữ Việt năm 20/10/2020
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH SÓC TRĂNG
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2019, 2020.
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2019, 2020.

Trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
năm 2018

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai
kế hoạch công tác năm 2019

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng

Hội thao truyền thống các Cục Thống kê tỉnh
Sóc trăng - Cần Thơ - Hậu Giang - Bạc Liêu
năm 2018
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH BẠC LIÊU
Thành tích tiêu biểu:
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2009, 2011, 2018.
- Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017, 2018, 2019.

Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bạc
Liêu trao thưởng cho cá nhân năm 2021

Chi đoàn Cục Thống kê trao quà
tại Xã kết nghĩa năm 2021

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Bạc Liêu năm 2021
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Giám sát Tổng điều tra dân số
và nhà ở năm 2019
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CỤC THỐNG KÊ TỈNH CÀ MAU
Thành tích tiêu biểu:
- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
- Cờ thi đua cấp Bộ năm 2013, 2014, 2017.
- Bằng khen của Bộ trưởng năm 2017.

Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Hội nghị triển khai công tác thống kê năm 2020

Tập thể công chức và người lao động Cục Thống kê Cà Mau 2021

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Nguyễn Bích Lâm đến thăm và làm việc
với Cục Thống kê tỉnh Cà Mau năm 2019
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