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V/v rà soát và cung cấp số liệu
phục vụ biên soạn GDP, GRDP
ước tính năm 2021

Kính gửi:
- Vụ Thống kê chuyên ngành;
- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước
năm 2022 và Công văn số 4880/BKHĐT ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Tổng
cục Thống kê yêu cầu các Vụ Thống kê chuyên ngành, Cục Thống kê các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương phối hợp triển khai những nội dung sau:
1. Vụ Thống kê chuyên ngành
- Đối với số liệu ước tính GDP năm 2021
+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Tổng cục giao tiến hành
rà soát, ước tính số liệu giá trị sản xuất và các chỉ tiêu liên quan năm 2021 của
cả nước theo quy mô đánh giá lại, gồm “số liệu theo giá hiện hành, giá so sánh;
theo quý, năm; ngành kinh tế cấp 1”.
+ Cung cấp số liệu giá trị sản xuất và các chỉ tiêu liên quan ước tính năm
2021 đã rà soát về Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia theo biểu mẫu gửi kèm.
(Chi tiết theo 02 biểu mẫu báo cáo tại phụ lục I kèm theo).
- Đối với số liệu ước tính GRDP năm 2021
+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Tổng cục giao phối hợp
Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện xây dựng
biểu mẫu rà soát, ước tính số liệu giá trị sản xuất và các chỉ tiêu liên quan năm
2021 (theo giá hiện hành, giá so sánh; ngành kinh tế cấp 1). Đối với số liệu giá
trị sản xuất năm 2020, các đơn vị thống nhất sử dụng số liệu giá trị sản xuất sơ
bộ năm 2020 đã thực hiện biên soạn trong tháng 3 năm 2021.
+ Cung cấp số liệu giá trị sản xuất của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương đã rà soát, ước tính về Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia theo biểu mẫu
gửi kèm (Chi tiết theo 04 biểu mẫu báo cáo tại phụ lục II kèm theo).
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2. Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để chỉ đạo
các Sở, ban, ngành thực hiện rà soát và cung cấp dữ liệu đầu vào nhằm phục vụ
biên soạn số liệu ước tính GRDP cả năm 2021.
- Thực hiện rà soát số liệu đầu vào của địa phương và cung cấp cho các Vụ
Thống kê chuyên ngành, phục vụ biên soạn số liệu giá trị sản xuất ước tính năm
2021 theo ngành kinh tế cấp 1.
- Cung cấp số liệu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 theo kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương và gửi về Vụ Hệ thống Tài khoản
quốc gia để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.
3. Thời gian cung cấp số liệu
- Vụ Thống kê chuyên ngành xây dựng biểu số liệu đầu vào đề nghị Cục
Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp trong ngày 27/7/2021.
- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp dữ liệu
đầu vào theo biểu mẫu của các Vụ Thống kê chuyên ngành, chậm nhất ngày
29/7/2021.
- Vụ Thống kê giá cung cấp số liệu ước tính chỉ số giá năm 2021 cho các
Vụ thống kê chuyên ngành, chậm nhất ngày 29 tháng 7 năm 2021.
- Vụ Thống kê chuyên ngành gửi báo cáo số liệu cho Lãnh đạo Tổng cục
phụ trách phê duyệt, đồng thời gửi về Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, chậm
nhất ngày 30/7/2021.
- Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia trình Lãnh đạo Tổng cục kết quả biên
soạn số liệu GDP, GRDP ước tính năm 2021, trước ngày 31/7/2021.
4. Công bố số liệu ước tính GRDP năm 2021
Kết quả biên soạn số liệu GRDP ước tính năm 2021 sẽ được công bố, chậm
nhất ngày 31/7/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh, tp trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, TKQG.
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