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I.  Nhân tố bên ngoài             

1. 
Môi trường pháp lý  

 
x  

Luật Thống kê năm 2015 

và hệ thống văn bản dưới 

Luật được ban hành đồng 

bộ, thường xuyên đã tạo 

hành lang pháp lý vững 

chắc cho hoạt động thống 

kê cả nước nói chung và 

tỉnh Hưng Yên nói riêng.  

Nhiều văn bản pháp lý 

được Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành 

đã hoàn thiện mô hình tổ 

chức của Ngành Thống kê, 

nâng cao chất lượng quy 

trình sản xuất thông tin 

thống kê.   

Sẵn có dạng bản cứng 

(hoặc file mềm) 

Mang lại nhiều 

cơ hội: Môi 

trường pháp lý 

đồng bộ, đầy 

đủ… nhưng 

cũng xuất hiện 

các rủi ro, thách 

thức: các văn 

bản chưa được 

sửa đổi, bổ sung 

kịp thời, việc 

chấp hành Luật 

ở một số doanh 

nghiệp còn hạn 

chế 

 

 

 

. 

 x 

Quán triệt và tổ 

chức thực hiện 

nghiêm túc các văn 

bản, chính sách đã 

ban hành. 

Thường xuyên 

nghiên cứu, tham 

mưu sửa đổi, cập 

nhật cho phù hợp 

với điều kiện thực 

tiễn 
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2. 

Tình hình chính trị, 

kinh tế, văn hóa, xã 

hội 

x  

Tình hình kinh tế, chính trị, 

văn hóa xã hội của cả nước 

và của tỉnh năm 2020 đạt 

được nhiều kết quả tích 

cực; chính trị ổn định, an 

sinh xã hội được đảm bảo, 

đời sống người dân ngày 

càng được nâng cao.    

 

Mang lại nhiều 

cơ hội nhưng 

cũng xuất hiện 

các rủi ro, thách 

thức: Thiên tai, 

dịch bệnh (đặc 

biệt là dịch 

Covid -19) ảnh 

hưởng tiêu cực.   

  x 

Thường xuyên cập 

nhật diễn biến kinh 

tế, xã hội, chính 

trị,… 

    

3. 

Công nghệ thông 

tin, cải cách hành 

chính 

 

x  

Các giải pháp về cải cách 

hành chính được triển khai 

thực hiện đồng bộ; 

Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý nhà nước 

được đẩy mạnh, góp phần 

nâng cao tính công khai, 

minh bạch, giảm văn bản 

hành chính trong chỉ đạo, 

điều hành;  

Đẩy mạnh dịch vụ công 

trực tuyến, nâng cao chỉ số 

cải cách hành chính 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong hoạt động công vụ; 

nâng cao chỉ số đo lường 

kết quả phục vụ, sự hài 

lòng của nhân dân, tổ chức, 

doanh nghiệp đối với các 

cơ quan hành chính nhà 

nước. 

Mang lại nhiều 

cơ hội nhưng 

cũng xuất hiện 

các rủi ro, thách 

thức: dễ bị xâm 

nhập, truyền bá 

các tư tưởng 

phản động, lệch 

lạc trên internet, 

mạng xã hội; dễ 

gây mất lòng tin 

đối với doanh 

nghiệp và người 

dân nếu không 

kịp thời phát 

hiện, xử lý các 

vấn đề trong cải 

cách hành 

chính. 

  x 

Cải cách hành 

chính, phục vụ 

người dân và 

doanh nghiệp tốt 

hơn. 

Thường xuyên cập 

nhật, đẩy mạnh 

ứng dụng công 

nghệ thông tin, 

truyền thông trong 

hoạt động quản lý 

nhà nước. 

Tăng cường đầu tư 

cho cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông 

tin. 

Tăng cường đào 

tạo cho công chức, 

viên chức, người 

lao động 
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4. Văn hóa x  

Các giá trị văn hóa truyền 

thống của tỉnh được kế 

thừa, phát huy, phong trào 

“toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”, 

“Xây dựng cơ quan văn 

hóa” thiết thực, hiệu quả.  

Xây dựng đảng, chính 

quyền trong sạch, vững 

mạnh; nhìn chung công 

chức, viên chức thực hiện 

đúng nghĩa vụ, quyền hạn; 

có năng lực, bản lĩnh.  

Môi trường làm việc của 

các cơ quan hành chính nhà 

nước công khai, minh 

bạch, chuyên nghiệp, hiệu 

quả. 

 

 

Mang lại nhiều 

cơ hội nhưng 

cũng xuất hiện 

các hạn chế: 

Trình độ, năng 

lực cán bộ, 

công chức 

không đồng 

đều, vẫn còn 

hiện tượng 

không hoàn 

thành nhiệm vụ, 

tham ô, tham 

nhũng, vi phạm 

pháp luật,… 

 

 

 

 

 

 x 

Thường xuyên 

tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp 

luật cho đội ngũ 

cán bộ, công chức. 

Tăng cường công 

tác đào tạo  và đào 

tạo lại. 

Kiểm soát theo quy 

trình, quy định và 

quy chế cơ quan, 

đơn vị 

    

II.  Nhân tố bên trong             

1.  
Tình hình chung, 

văn hóa cơ quan 
x  

Cục Thống kê tiếp tục nhận 

được sự quan tâm, lãnh đạo, 

chỉ đạo Tổng cục Thống kê, 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ 

của các Bộ, ngành, địa 

phương, cộng đồng doanh 

nghiệp và người dân. 

Toàn Ngành đã nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, chủ động, 

sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, 

khắc phục khó khăn và hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ. 

Cục Thống kê nhiều năm đạt 

danh hiệu Cơ quan văn hóa 

Cơ hội: Tạo 

thuận lợi cho 

hoạt động thống 

kê trên địa bàn, 

tạo động lực cho 

công chức thống 

kê trong thực thi 

nhiệm vụ, tuy 

nhiên vẫn còn 

một số hạn chế: 

Thứ bậc thi đua 

so với vùng va 

cả nước của cơ 

quan có tiến bộ 

nhưng chưa 
tương xứng… 

Rủi ro: Dịch 

Covid-19 ảnh 

hưởng tiêu cực 

đến công tác chỉ 

đạo, điều hành, 

thực hiện nhiệm 

vụ  

  x 

Tiếp tục tranh thủ 

sự ủng hộ, giúp đỡ, 

chỉ đạo của Tổng 

cục Thống kê, Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND 

tỉnh, cộng đồng 

doanh nghiệp và 

người dân 

Tiếp tục thực hiện 

tốt chức năng, 

nhiệm vụ được giao, 

phối hợp chặt chẽ 

với các sở, ngành, 

địa phương 

Tăng cường kỷ 

cương, đoàn kết, 

khắc phục mọi khó 

khăn.  
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2. T 

Năng lực, nhận 

thức và chuyên 

môn, nghiệp vụ 

x  

Thực hiện theo mô hình tổ 

chức mới từ 01/12/2020 bảo 

đảm tinh gọn, hiệu quả. Cơ 

quan Cục gồm 05 phòng: 

Thống kê Tổng hợp, Thu 

thập thông tinThống kê, 

Thống kê Kinh tế, Thống kê 

Xã hội và phòng Tổ chức - 

Hành chính. Đã thực hiện 

kiện toàn nhân sự theo mô 

hình tổ chức mới. Đồng thời, 

thực hiện nhiệm vụ bảo đảm 

theo nguyên tắc, phạm vi, 

nội dung Quy chế Phối hợp 

tổ chức hoạt động thống kê 

giữa cácđơn vị. 
Công chức và người lao 

động có bản lĩnh chính trị 

vững vàng, chấp hành tốt 

chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, quy chế, 

quy định của cơ quan.  

Chất lượng công chức ngày 

càng được nâng lên. Tổng số 

công chức và người lao động 

32 người. Tỷ lệ nữ chiếm 

50%. 84,3% công chức có 

trình độ Đại học trở lên; 

78% công chức là đảng viên.  

 

Mang lại nhiều 

cơ hội nhưng 

cũng còn tồn tại 

các khó khăn, 

thách thức: Năng 

lực công chức 

không đồng đều, 

công tác biên 

soạn và phổ biến 

thông tin thống 

kê còn hạn chế, 

công tác phân 

tích dự báo chưa 

sâu sắc. 

Công tác kiểm 

tra, giám sát hiệu 

quả chưa cao, 

việc chấp hành 

phương án điều 

tra ở một số đơn 

vị còn hạn chế. 

Chưa có nhiều 

chuyên đề, sáng 

kiến cải tiến áp 

dụng vào công 

tác quản lý, công 

tác chuyên môn.  

 

 

  x 

Thực hiện tốt công 

tác kiểm tra, giám 

sát, đánh giá, phân 

loại công chức và 

người lao động. 

Thực hiện tốt công 

tác đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ, lý luận 

chính trị… cho công 

chức. 

Thực hiện tốt công 

tác tinh giảm biên 

chế, bảo đảm mô 

hình tổ chức mới 

hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả. 

Nâng caođời sống 

vật chất và tinh thần 

cho công chức và 

người lao động. 
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3.  

Hạ tầng công nghệ 

thông tin, cơ sở vật 

chất 

x  

Tương đối đồng bộ, thường 

xuyên được đầu tư, nâng 

cấp. Đã nâng cấp hệ thống 

máy chủ, hệ thống tường 

lửa, hệ thống hội nghị trực 

tuyến. Việc truyền đưa dữ 

liệu trong toàn Ngành 

tương đối thông suốt. Công 

nghệ thông tin tiếp tục hỗ 

trợ đắc lực cho các hoạt 

động của Ngành, tập trung 

và phục vụ hoạt động quản 

lý, điều hành, hoạt động 

thu thập, xử lý, tổng hợp và 

phổ biến thông tin thống kê  

 

Cơ hội: hạ tầng 

công nghệ thông 

tin cơ bản bảo 

đảm cho hoạt 

động thống kê 

thông suốt. 

Rủi ro: Máy móc, 

thiết bị chưa thật 

hiện đại, cơ sở 

vật chất đã xuống 

cấp  

  x 

Đầu tư cho cơ sở vật 

chất: Trụ sở làm việc 

Cục, máy móc, thiết 

bị… 

Tăng cường chuyển 

đổi số các hoạt động 

thống kê 

Thực hiện tốt Đề án 

phát triển công nghệ 

thông tin – truyền 

thông trong hoạt 

động thống kê Nhà 

nước 

    

  4. 

Tuân thủ quy định 

trong QLCL theo 

quy trình, quy định 

 

x  

Cục Thống kê Hưng Yên 

bảo đảm đầy đủ về năng 

lực, nhân sự và tài chính để 

thực hiện 
 

 

Mang lại nhiều 

cơ hội: hiệu quả, 

công khai, minh 

bạch trong thực 

hiện các chức 

năng, nhiệm vụ; 

nâng cao năng 

lực thực thi của 

đội ngũ công 

chức và người 

lao động… Tuy 

nhiên có hạn chế, 

rủi ro như: Kinh 

phí và nguồn lực 

ngày càng hạn 

hẹp… 
 

 

  x 

Khắc phục khó 

khăn, nỗ lực cố 

gắng 

Chủ động tham 

mưu, đề xuất với 

Tổng cục Thống 

kê, cấp ủy, chính 

quyền địa phương 

về nhân lực, kinh 

phí 

Đẩy mạnh đào tạo, 

bồi dưỡng 

v.v… 
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III.  
Công chức và người 

lao động 
            

1. 
Môi trường làm 

việc hiệu quả 
x  

Các Quy  chế, quy định 

được ban hành cơ bản đầy 

đủ, đồng bộ. 

Môi trường làm việc 

nghiêm túc, đoàn kết, công 

tác phối hợp chặt chẽ. 

 

 

 

Mang lại nhiều 

cơ hội:Tuyển 

dụng được nhân 

lực chất lượng 

ngày càng cao. 

Việc thực hiện 

nhiệm vụ chính 

trị năm sau cao 

hơn năm trước.  

  x 

Tiếp tục rà soát, 

sửa đổi, bổ sung 

các quy chế, quy 

định bảo đảm phù 

hợp thực tiễn. 

Động viên, khuyến 

khích, khen 

thưởng, kỷ luật kịp 

thời. 

    

2. 

Được đào tạo, nâng 

cao chuyên môn 

nghiệp vụ, lý luận 

chính trị 

  

Cục Thống kê Hưng Yên 

thường xuyên cử công 

chức tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng của Tổng 

cục Thống kê và Tỉnh tổ 

chức 

Mang lại cơ 

hội:Trình độ 

côngchức được 

nâng lên, hiệu 

quả công việc 

tốt hơn 

        

IV.  

Nhu cầu và mong 

đợi của Tổng cục 

Thống kê, Cấp ủy, 

chính quyền địa 

phương và người 

sử dụng thông tin 

            

1.  
Chất lượng số liệu, 

sản phẩm thống kê 
x  

Bảo đảm số liệu thống kê 

trên địa bàn “Công khai, 

minh bạch, chính xác, đầy 

đủ, kịp thời” 

Cơ hội: Tạo 

niềm tin vào số 

liệu thống kê, 

nâng cao vị thế 

của Ngành 

Thống kê.  

  x 

Tiếp tục giữ vững 

bản lĩnh nghề 

nghiệp. 

Kịp thời tham mưu 

cho cấp ủy, chính 

quyền địa phương 

 

    

 


