
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;  

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 

ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục 

Thống kê”. 

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống 

kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Vụ Pháp chế, Bộ KHĐT; 

- Văn phòng Bộ, Bộ KHĐT;  

- Các đơn vị thuộc Tổng cục; 

- Lưu: VT, PCTT. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Trung Hiếu 
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KẾ HOẠCH 

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCTK ngày       tháng    năm 2022 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật mới của 

Đảng, Nhà nước và của Tổng cục Thống kê có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, 

công chức, viên chức và người lao động trong và ngoài ngành Thống kê. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ của các 

tổ chức, cá nhân, người dân trong hợp tác, phối hợp sử dụng và cung cấp thông 

tin thống kê. 

- Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong công tác  

phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê 

phải thường xuyên, liên tục, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. 

- Chú trọng phổ biến tuyên truyền các văn bản mới ban hành liên quan đến 

hoạt động của Ngành và công tác thống kê, chú trọng tuyên tuyền các nội dung 

về phòng, chống tham nhũng. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa mô hình, hình 

thức phổ biến, tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

để việc phổ biến, tuyên truyền được lan tỏa đến các cấp, các ngành và nhân dân. 

II. NỘI DUNG  

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật  

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật chung 

- Về phổ biến, tuyên truyền Luật: Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tố cáo; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 

Luật Thanh tra; Luật Thi đua khen thưởng; Luật An toàn thông tin mạng; Luật An 

ninh mạng; Luật Công chức, viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, 
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Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ 

đặc biệt và Luật thi hành án dân sự và các Luật, Pháp lệnh khác được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại kỳ họp 3,4,5. 

- Về phổ biến, tuyên truyền các văn bản và chế độ, chính sách lớn của nhà 

nước: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong 

quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Chỉ thị 

về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ 

lịch sử; Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, 

thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung 

thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ ban hành trong năm 2022 và 2023. 

b) Phổ biến Luật Thống kê và các văn bản có liên quan 

- Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015; Luật số 

01/2021/QH15 ngày 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục 

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13. 

- Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 07/11/2022 về quy định nội dung chỉ tiêu 

thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu 

GDP, GRDP. 

- 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; Nghị định số 100/2021/NĐ-

CP ngày 15/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP. 

- Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước 

đến năm 2030. 

- Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê 

nhà nước. 

- Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. 

- Các văn bản kế hoạch ban hành vào năm 2023 như: Quyết định ban hành 

hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã (thay thế Quyết định số 54/2016/QĐ-

TTg); Quyết định chương trình điều tra thống kê quốc gia (thay thế Quyết định 

43/2016/QĐ-TTg); Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê 

cấp quốc gia (thay thế Nghị định số 60/2018/NĐ-CP); Thông tư quy định Chế độ 

báo cáo thống kê ngành Thống kê (thay thế Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT); 

Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu Tăng trưởng xanh của Việt Nam; Quy trình sản 

xuất thông tin thống kê; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-



4 
 

 

TTg ngày 18/3/2020 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.  

- Các văn bản về hoạt động thống kê khác có liên quan. 

c) Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

- Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương 

về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn 

chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

- Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 /12/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, 

kinh tế. 

- Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong 

các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

- Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ 

việc, vụ án tham nhũng. 

-  Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho 

người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về công tác bảo 

vệ người tố cáo, người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực. 

- Các văn bản khác có liên quan. 

2. Tuyên truyền kiến thức thống kê 

a) Tuyên truyền điều tra thống kê: Tập trung tuyên truyền Kế hoạch điều 

tra thống kê năm 2023; Phương án các cuộc điều tra thống kê năm 2023. 

b) Tuyên truyền Lịch phổ biến thông tin thống kê: Quyết định số 1117/QĐ-

TCTK ngày 29/11/2022 về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 

2023 của Tổng cục Thống kê; các cuộc họp báo, công bố số liệu ở Trung ương và 

địa phương. 

c) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

- Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, 
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tầm nhìn đến năm 2045; 

-  Quyết định số1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Quyết định số 879/QĐ-TCTK ngày 16/9/2022 ban hành Kế hoạch thực 

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

năm 2045 của Tổng cục Thống kê; 

d) Tuyên truyền Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; 

việc biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

e) Các hoạt động của ASEAN thuộc lĩnh vực thống kê. 

f) Ngày thành lập Ngành và ngày Thống kê Việt Nam 06/5; Ngày Thống 

kê Thế giới 20/10.  

g) Các văn bản tài liệu, các hoạt động khác có liên quan. 

III. HÌNH THỨC 

1. Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo chí đối với các hoạt 

động, sự kiện lớn của Ngành. 

2. Tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử, Bảng điện tử (LED), các 

cuộc hội nghị, tập huấn nghiệp vụ điều tra, lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ... 

3. Tuyên truyền trên ấn phẩm đối với các sản phẩm thống kê. 

4. Tuyên truyền trong chương trình giảng dạy của hai trường Cao đẳng Thống kê. 

5. Tuyên truyền trên lịch phổ biến thông tin thống kê. 

6. Các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.  

IV. THỜI GIAN 

Các hoạt động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền 

kiến thức thống kê năm 2023 được thực hiện thường xuyên trong năm. 

Đối với tuyên truyền các cuộc điều tra thống kê, thời gian tuyên truyền các 

hoạt động được thực hiện theo kế hoạch quy định trong Phương án điều tra và các 

Kế hoạch được Tổng cục Thống kê phê duyệt. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì (tại Phụ lục đính kèm) 

chủ động triển khai các nội dung công việc theo Kế hoạch này.  

2. Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến 
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thức thống kê gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.   

3. Vụ Kế hoạch tài chính hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, quản lý sử dụng 

và quyết toán kinh phí theo đúng các quy định về quản lý tài chính. 

4. Các đơn vị có trang thông tin điện tử mở cửa sổ chuyên mục tuyên truyền 

riêng, trong đó có chuyên mục, tin bài, tranh ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề 

phòng chống tham nhũng. 

5. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến 

thức thống kê của Cục Thống kê phù hợp với Kế hoạch của Tổng cục Thống kê 

và đặc điểm của từng đơn vị. 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm trước 

ngày 05/6/2023; báo cáo kết quả năm 2023 trước ngày 01/11/2023 về Tổng cục 

Thống kê (qua Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê). 

Tổng cục Thống kê yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành nghiêm túc thực hiện./. 

  

 



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  TỔNG CỤC THỐNG KÊ Phụ lục

TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1 Phổ biến, giáo dục pháp luật

a Phổ biến, giáo dục pháp luật chung

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ

thông tin thống kê;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê.

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng

cục.

b Phổ biến Luật Thống kê và các văn bản có liên quan

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ

thông tin thống kê;

- Nhà xuất bản Thống kê;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê;

- Trường Cao đẳng Thống kê;

- Trường Cao đẳng Thống kê II.

- Vụ Pháp chế và Thanh tra

thống kê;

- Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý

chất lượng thống kê.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

VÀ TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC THỐNG KÊ NĂM 2023

(Kèm theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số         /QĐ-TCTK ngày        / 12 /2022)
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

b
Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham

nhũng, tiêu cực

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ

thông tin thống kê;

- Nhà xuất bản Thống kê;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê;

- Trường Cao đẳng Thống kê;

- Trường Cao đẳng Thống kê II.

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng

cục.

2 Tuyên truyền kiến thức thống kê

a Các cuộc điều tra thống kê

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê.

Các Vụ nghiệp vụ, Cục Thu thập dữ

liệu và Ứng dụng công nghệ thông

tin thống kê.

b Lịch phổ biến thông tin thống kê 

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin 

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Nhà xuất bản Thống kê;

- Cục Thống kê.

Các đơn vị có liên quan thuộc cơ

quan thống kê ở Trung ương.

c
Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn

2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê.

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng

cục.
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TT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

d

Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

(NOE); biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong

nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê.

Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

e Các hoạt động ASEAN thuộc lĩnh vực thống kê

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Viện Khoa học Thống kê.

Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác

quốc tế.

f
Ngày thành lập Ngành và ngày Thống kê Việt Nam

06/5; Ngày Thống kê Thế giới 20/10

- Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin 

Thống kê;

- Tạp chí Con số và Sự kiện;

- Viện Khoa học Thống kê; 

- Cục Thống kê.

Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia.

g
Các văn bản, tài liệu, các hoạt động khác có liên 

quan.
Đơn vị được giao chủ trì Các đơn vị có liên quan 
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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

                      Phụ lục 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH 

Đơn vị thực hiện: Tạp chí Con số và Sự kiện 

 

1. Tuyên truyền Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục 

chỉ tiêu thống kê quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Tuyên truyền Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 

và tầm nhìn đến năm 2045. 

3. Tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2023. 

4. Tuyên truyền Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE). 

5. Tuyên truyền Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

6. Tuyên truyền về Chất lượng thông tin thống kê; hệ thống chỉ tiêu thống 

kê cấp quốc gia, tỉnh, huyện, xã. 

7. Các nhiệm vụ khác được Tổng cục giao. 
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