
 

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TCTK-PPCĐ 

V/v đánh giá tình hình thực hiện 

Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg 

Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; 

          - Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 
 

 Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 

19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong năm 2022, Tổng cục Thống kê đề nghị Ủy ban nhân 

dân, Cục Thống kê tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đánh giá tình hình thực 

hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg 

trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

 a) Tình hình triển khai việc ban hành hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn 

biểu mẫu thu thập thông tin thống kê trên địa bàn cấp tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ương. 

b) Tình hình thu thập, công bố các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn theo biểu mẫu gửi kèm. 

2. Những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.  

3. Đề xuất giải pháp thực hiện. 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg đề 

nghị gửi về Tổng cục Thống kê (Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng 

thống kê), số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện 

tử: phuongphapchedo@gso.gov.vn trước ngày 20/9/2021. 

(Thông tin chi tiết liên hệ chị Nguyễn Thị Thúy Mai, điện thoại: 

02473046666 (số máy lẻ: 8020), di động: 0983262034, địa chỉ email: 

ngttmai@gso.gov.vn). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Lưu: VT, PPCĐ. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 
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