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Hà Nội, ngày        tháng 10 năm  2020 

 

 
 
  Kính gửi: ..…………………………………………………………. 

 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được 

quan sát ban hành kèm theo Công văn số 5258/BKHĐT-TCTK ngày 29/7/2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã xây dựng dự thảo Danh mục 

hoạt động và Hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn thông tin đầu vào phục vụ đo lường 

khu vực kinh tế chưa được quan sát. 

Để hoàn thiện các dự thảo trước khi ban hành, Tổng cục Thống kê đề nghị 

Quý Cơ quan phối hợp thực hiện các công việc sau: 

- Rà soát, chuẩn hóa tên hoạt động và chỉ tiêu thống kê tại dự thảo Danh mục 

hoạt động và Hệ thống chỉ tiêu thống kê, nguồn thông tin đầu vào (chi tiết tại Phụ 

lục I và Phụ lục II); đồng thời, bổ sung, cập nhật các hoạt động và các chỉ tiêu chưa 

có trong dự thảo.  

  - Xây dựng metadata của Hệ thống chỉ tiêu, nguồn thông tin đầu vào phân 

theo thành tố. Nội dung metadata của Hệ thống chỉ tiêu bao gồm: tên chỉ tiêu; khái 

niệm, nội dung, phương pháp tính của chỉ tiêu; các phân tổ chủ yếu; nguồn số liệu; 

kỳ công bố; cơ quan chủ trì thu thập, tổng hợp (ghi chú rõ phân tổ do cơ quan cụ 

thể chủ trì); cơ quan phối hợp thu thập, tổng hợp. 

Đề nghị Quý cơ quan gửi các dự thảo và metadata về Tổng cục Thống kê, 

số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội chậm nhất ngày 10/11/2020 để tổng 

hợp và ban hành Danh mục hoạt động và Hệ thống chỉ tiêu thống kê nguồn thông 

tin đầu vào phục vụ đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát. 

Tổng cục Thống kê trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCTK.  

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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