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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam 

giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045  

 

 

Thực hiện 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, tầm nhìn đến năm 2045, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Thống kê Việt Nam giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2045 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các mục tiêu, giải pháp của Chiến lược 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được phê 

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

phủ. Xác định các nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

việc phối hợp và triển khai thực hiện Chiến lược thống kê thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Yêu cầu: 

- Phối hợp thu thập, cung cấp, lưu trữ thông tin, số liệu trung thực, khách 

quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch đối với các thông tin, số liệu thuộc 

lĩnh vực do Sở Nông nghiệp và PTNT được giao phụ trách quản lý, tham mưu, 

nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 

tỉnh và phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị, đồng thời đáp ứng nhu cầu 

thông tin của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện chuyển đổi số, đảm bảo nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu về thông tin thống kê. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

1. Tuyên truyền, vận động thực hiện  

Tổ chức tuyên truyền, triển khai các nội dung của 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, tầm nhìn đến năm 2045 đến 

toàn thể cán bộ công chức đang công tác tại các phòng, ban chuyên môn, các 

đơn vị trực thuộc Sở.  
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2. Đảm bảo nhân lực cho công tác thống kê: 

- Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, chuyên môn phù hợp để 

thực hiện công tác thống kê. 

- Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thống kê 

được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ trong công tác thống kê do Trung ương, tỉnh tổ chức, đặc biệt là các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu khoa học thống kê và khoa học dữ liệu.  

3. Áp dụng đúng các tiêu chuẩn thống kê; thu thập, xử lý, lưu trữ và 

chia sẻ dữ liệu thông tin thống kê đúng quy định: 

- Triển khai áp dụng đúng khung tiêu chuẩn thống kê (theo chức năng, 

nhiệm vụ của đơn vị), thực hiện tư liệu hóa và đảm bảo chất lượng thông tin 

thống kê. 

- Tăng cường ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu 

thập, xử lý dữ liệu thống kê; lưu trữ dữ liệu đúng quy định, hình thành cơ sở dữ 

liệu tập trung của đơn vị, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu.  

- Cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê theo đúng quy định với các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan, phục vụ tốt nhất công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 

của tỉnh. 

- Việc sử dụng các số liệu thống kê cần trích dẫn cụ thể, ghi rõ nguồn số 

liệu thống kê thu thập từ các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoặc số 

liệu của Cục Thống kê tỉnh. 

4. Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo thông tin thống kê: 

- Triển khai áp dụng đúng khung lý thuyết chung và tăng cường ứng dụng 

cổng thông tin để thực hiện các hoạt động phân tích và dự báo thống kê; sử dụng 

hiệu quả số liệu thống kê phục vụ công tác phân tích, dự báo của Sở theo lĩnh 

vực phụ trách. 

- Rà soát, đề xuất điều chỉnh (nếu có) các chỉ tiêu trong Khung đánh giá 

tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng thuộc 

phạm vi quản lý của Sở. 

5. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác thống kê 

- Tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm an toàn, an ninh mạng, 

có khả năng bảo vệ máy tính, dữ liệu… ở mức cơ bản. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê; cập nhật, chuẩn 

hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin thống kê của Sở trên không 

gian mạng. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát: 

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Luật Thống kê và các văn bản liên 

quan, đảm bảo việc sử dụng và khai thác số liệu, thông tin thống kê tại Sở được 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc quán triệt, triển 

khai thực hiện hiệu quả 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, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống 

kê thuộc lĩnh vực của đơn vị phụ trách định kỳ hàng tháng, quý, năm và đánh 

giá kết quả, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc và 

báo cáo Ban Giám đốc Sở cho ý kiến chỉ đạo. 

- Phối hợp với Cục Thống Kê tỉnh Cao Bằng trong việc cung cấp, sử dụng, 

biên soạn số liệu thống kê, đảm bảo tính chính xác, đúng thời điểm, làm căn cứ 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm và giai đoạn. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:  

- Là đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê do Sở phụ 

trách; xây dựng báo cáo chung của Sở về kết quả thực hiện Chiến lược thống kê 

thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Chiến lược phát triển thống Kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch này.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê 

Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng; 

- Ban giám đốc Sở;  

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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