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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 276/KH-CTK           Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện 

 Luật thống kê năm 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành 
 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật thống kê năm 

2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành; Công văn số 6851/BKHĐT-TCTK ngày 

30/8/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thi hành Luật 

thống kê 2015; Công văn số 4532/UBND-TH2 ngày 07/9/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà tĩnh về việc triển khai Luật thống kê 2015. Cục trưởng Cục Thống kê 

Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật thống 

kê năm 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống 

kê, điều tra thống kê, phổ biến và sử dụng thông tin thống kê về tầm quan trọng, vai 

trò, ý nghĩa, nội dung của Luật thống kê một cách hệ thống, chính xác, đầy đủ, kịp 

thời, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành Luật thống kê, đảm 

bảo thu thập, tổng hợp những thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, 

đầy đủ, kịp thời. 

- Đưa các hoạt động trong công tác thống kê triển khai đúng quy định của 

Luật thống kê 2015. 

2. Yêu cầu: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê phải thực hiện thường 

xuyên, liên tục, có tính kế thừa, có trọng tâm trọng điểm. Nội dung tuyên truyền, 

phổ biến phải đầy đủ, chính xác và kịp thời. Hình thức và biện pháp tổ chức thực 

hiện phải dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với đặc điểm tình hình từng đối tượng, bảo 

đảm hiệu quả và thiết thực. 

- Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê một cách thống 

nhất, đồng bộ và hiệu quả. Gắn việc tuyên truyền với triển khai các hoạt động thu 

thập và phổ biến thông tin của ngành Thống kê. 

- Khen thưởng các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt công tác thống kê, đồng 

thời cảnh cáo và xử phạt kịp thời những hành vi vi phạm trong công tác thống kê. 
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II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN 

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt 

a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho công chức thống kê thuộc 

hệ thống thống kê tập trung 

- Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê tỉnh; 

- Hình thức: Tổ chức hội nghị; 

- Thời gian: Quý IV năm 2016. 

b. Tổ chức tuyên truyền cho Lãnh đạo và cán bộ thống kê các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh thực hiện Quyết định 3434/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của UBND tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê; 

- Hình thức: Lồng ghép hội nghị; 

- Thời gian: Quý IV năm 2016. 

c. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới Lãnh đạo và cán bộ kế toán - thống kê 

các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp 

có hoạt động xuất nhập khẩu 

- Đơn vị chủ trì: Cục Thống kê; 

- Hình thức: Tổ chức hội nghị; 

- Thời gian: Quý IV năm 2016. 

d. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới Lãnh đạo và cán bộ các phòng, ban 

ngành, đơn vị sự nghiệp các đơn vị liên quan cấp huyện; cán bộ kế toán - thống kê 

các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thống kê cấp xã; các đơn vị sự nghiệp, các tổ 

chức, cá nhân cấp xã liên quan. 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê cấp huyện; 

- Hình thức: Lồng ghép hội nghị; 

- Thời gian: Bắt đầu từ năm 2017. 

2. Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức khác 

a. Tuyên truyền trên Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và truyền thông 

- Đơn vị phối hợp: Cục Thống kê 

- Thời gian: Bắt đầu từ quý IV năm 2016. 

b. Tuyên truyền, phổ biến trên Đài phát thanh, truyền hình huyện 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa thông tin huyện 

- Đơn vị phối hợp: Chi cục Thống kê cấp huyện 

- Thời gian: Bắt đầu từ quý IV năm 2016. 



 3 

c. Tuyên truyền, phổ biến bằng miệng, văn bản cho điều tra viên, các hộ gia 

đình có tham gia điều tra 

- Đơn vị chủ trì: Chi cục Thống kê cấp huyện 

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã 

- Thời gian: Bắt đầu từ quý IV năm 2016. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN     

Các đơn vị Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông và Chi cục Thống kê 

cấp huyện định kỳ 6 tháng/năm, báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Luật thống 

kê 2015 và các Văn bản hướng dẫn thi hành về Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh (qua 

phòng Thanh tra Thống kê) để tổng hợp báo cáo. 

Kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch này được bố trí trong ngân sách thường 

xuyên, điều tra và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác./. 

 

Nơi nhận:                            

   - Tổng cục Thống kê (Vụ PCTT; PPCĐ); 

   - UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

   - Sở Tư pháp (để phối hợp); 

   - Sở Thông tin và truyền thông tỉnh; 

   - Sở tài chính; 

   - Các phòng nghiệp vụ Cục, Chi cục Thống kê 

cấp huyện; 

   - UBND cấp huyện; 

   - Lưu: VT, TTra. 

   Gửi:  

     + Văn bản giấy: Tổng cục Thống kê; UBND  

         tỉnh Hà Tĩnh; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và 

        truyền thông tỉnh; 

     + Văn bản điện tử: Các thành phần còn lại. 

CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

   Nguyễn Việt Hùng 

 
 

 

 

 

                               


