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+ Từ 70% đến 90% tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê được phổ 

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

+ 100% công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống thống kê 

Nhà nước được phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức thống kê; 

+ Từ 70% đến 90% tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê được phổ 

biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê. Trong đó, đối với 

các cán bộ, công chức lãnh đạo, người ban hành chính sách, chuyên viên tham 

mưu, thừa hành đảm bảo đạt 100%.  

II. YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê 

cần bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và quy định về chuyên môn, 

nghiệp vụ trong lĩnh vực thống kê, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển 

Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Chương 

trình điều tra thống kê quốc gia, v.v. đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm của ngành Thống kê từng giai đoạn. 

- Kế thừa kết quả, bảo đảm tính liên tục và phát triển trong việc thực hiện 

các nội dung, hình thức, biện pháp đã được thực hiện.  

- Đa dạng hoá các hình thức, bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức 

phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê với những hình thức mới 

đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn và kinh nghiệm của cơ quan 

thống kê nước ngoài. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền kiến thức thống kê phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Chú trọng phổ 

biến, giáo dục và tuyên truyền cho các đối tượng cung cấp thông tin cho Hệ 

thống thống kê Nhà nước. 

- Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả. Đảm bảo các nhóm 

đối tượng được phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê nhận thức 

rõ quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật về thống kê nhằm mục đích 

nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thống kê trong cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân. 

- Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự 

nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong công chức, viên chức và 

người lao động của ngành Thống kê. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền phải tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật và 

công tác chuyên môn. 

- Đầu tư hợp lý, hiệu quả các phương tiện, điều kiện phục vụ và các hình 

thức tuyên truyền, phổ biến. Huy động các nguồn lực của cộng đồng và sự hỗ 

trợ của các tổ chức nước ngoài tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền kiến thức về thống kê. 
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- Công chức, viên chức ngành Thống kê tuỳ theo vị trí việc làm phải nắm 

vững pháp luật và kiến thức thống kê, luôn có ý thức thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê đến các đối tượng phù hợp. 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật 

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao 

động ngành Thống kê 

- Nội dung: Căn cứ Kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật các cấp, Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê xây dựng nội 

dung phổ biến, giáo dục phù hợp cho công chức, viên chức và người lao động 

thuộc phạm vi quản lý. Chú trọng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật có liên 

quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức và 

người lao động. Đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành khác nhau, việc phổ biến, giáo dục đối với nhóm đối tượng liên quan đến 

chuyên ngành đó được thực hiện sâu hơn. 

- Hình thức: Tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt cho toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động tại mỗi đơn vị (có thể tổ chức lồng ghép với hội 

nghị có liên quan); tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho công 

chức, viên chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ (tổ chức hội nghị toàn quốc, khu 

vực, từng đơn vị); phổ biến, giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông 

của Ngành; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp 

vụ thống kê; tổ chức thi tìm hiểu. 

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê cho các đối tượng sử dụng 

thông tin thống kê và cung cấp thông tin cho ngành Thống kê 

- Nội dung: Tập trung vào vị trí, vai trò, lợi ích của hoạt động thống kê 

trong xã hội; vai trò của thông tin thống kê; các quy định của pháp luật về 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các chế tài xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ 

chức cung cấp và sử dụng thông tin thống kê, v.v.  

- Hình thức: Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

các cấp tổ chức hội nghị; viết bài đăng trên các sách, báo, tạp chí, báo điện tử, 

trang thông tin điện tử (sách in, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, thư gửi hộ gia đình, 

sổ tay hỏi - đáp, v.v.); đưa tin, bài viết, phóng sự, mở chuyên mục (truyền thanh, 

truyền hình); phối hợp với các cuộc họp tại cộng đồng, tổ chức các sự kiện, cuộc 

thi tìm hiểu, các băng hình, băng rôn, khẩu hiệu, cổ động, v.v.; phổ biến, giáo 

dục pháp luật về thống kê kết hợp với các hình thức tuyên truyền kiến thức 

thống kê. 
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2. Tuyên truyền kiến thức thống kê 

a) Tuyên truyền kiến thức thống kê cho cộng đồng và mọi người dân 

nói chung 

- Nội dung: Tập trung khái quát vị trí, vai trò của thông tin thống kê trong 

đời sống kinh tế xã hội; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thống 

kê Nhà nước; phổ biến kịp thời các thông tin thống kê; ý nghĩa, khái niệm cơ 

bản, phạm vi thu thập, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, nhất là các chỉ 

tiêu cơ bản phản ánh tính chất, trình độ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, 

tỉnh, huyện, xã được nhiều người quan tâm; đồng thời kết hợp phổ biến các quy 

định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và các chế tài xử lý vi phạm đối với cá 

nhân, tổ chức cung cấp, sản xuất, sử dụng thông tin thống kê. 

- Hình thức: Tổ chức hội nghị; viết bài đăng trên các sách, báo, tạp chí, báo 

điện tử, trang thông tin điện tử (sách in, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, thư gửi hộ 

gia đình, sổ tay hỏi - đáp, v.v.); đưa tin, bài viết, phóng sự, mở chuyên mục 

(truyền thanh, truyền hình); phối hợp với các cuộc họp tại cộng đồng, tổ chức 

các sự kiện, cuộc thi tìm hiểu, các băng hình, băng rôn, khẩu hiệu, cổ động, v.v. 

b) Tuyên truyền kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thống kê cho các đối 

tượng đặc thù 

+ Đối tượng là cán bộ, công chức lãnh đạo, người ban hành chính sách 

thuộc các cơ quan Đảng và Nhà nước 

- Nội dung: Tuyên truyền những nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, 

tính độc lập của hoạt động thống kê, cách thức sử dụng thông tin thống kê, mục 

đích, ý nghĩa của các chỉ tiêu thống kê; phạm vi thu thập thông tin, phương pháp 

tính của các chỉ tiêu thống kê kinh tế, xã hội; các tiêu chí cơ bản để đánh giá 

chất lượng số liệu thống kê; cách khai thác thông tin thống kê trên các biểu đồ, 

bảng biểu tổng hợp, báo cáo thống kê, v.v. 

- Hình thức: Lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị; tổ chức hội thảo 

ngắn; gửi trực tiếp các tài liệu phù hợp, viết, đăng tin, bài trên báo điện tử, trang 

thông tin điện tử, v.v. 

+ Đối tượng là chuyên viên, nhân viên tham mưu, thừa hành của cơ 

quan, đơn vị trong hệ thống chính trị 

- Nội dung: Mục đích, ý nghĩa, khái niệm của các chỉ tiêu thống kê; phạm 

vi thu thập thông tin, phương pháp tính của các chỉ tiêu thống kê kinh tế, xã hội; 

các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng số liệu thống kê; chế độ báo cáo 

thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, điều tra thống kê, các hệ 

thống chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê, v.v. Mặt khác, cần phổ biến 
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nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, tính độc lập của hoạt động thống kê, 

các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, tính pháp lý của thông tin 

thống kê; chính sách phổ biến thông tin thống kê, việc công bố các chỉ tiêu 

thống kê, thanh tra chuyên ngành thống kê, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thống kê. 

- Hình thức: Hội nghị tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyên 

truyền trên các ấn phẩm, bản tin điện tử, các báo cáo chính thức, các báo cáo 

chuyên đề, phát hành tạp chí, tập san, chuyên mục trên trang thông tin điện tử, 

đào tạo trực tuyến, v.v. 

+ Đối tượng là tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho ngành Thống kê 

- Nội dung: Ý nghĩa, mục đích, lợi ích của công tác thống kê; tính khách 

quan, trung thực, chính xác trong hoạt động thống kê; quyền và nghĩa vụ của cá 

nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin thống kê theo quy định của cơ quan 

có thẩm quyền, thực hiện các yêu cầu của cơ quan thống kê nhà nước theo quy 

định của pháp luật, được bảo mật thông tin cá nhân và chỉ nhằm mục đích tổng 

hợp thông tin thống kê nhà nước; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thống kê; khái niệm, phạm vi, nguồn số liệu và phương pháp tính các 

chỉ tiêu thống kê. Trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội, tuân 

thủ các yêu cầu của cuộc điều tra cũng chính là đóng góp cho sự phát triển 

chung của xã hội, trong đó có cá nhân, gia đình và cộng đồng mình đang sống.  

- Hình thức: Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả, có trọng 

tâm, trọng điểm. Tuyên truyền thông qua phóng sự, bản tin phát thanh, truyền 

hình, hội nghị tập huấn, họp nhóm, thảo luận nhóm, đào tạo trực tuyến; trong 

các cuộc điều tra thống kê, tập trung tuyên truyền, giải thích trực tiếp, tuyên 

truyền trên báo chí, tờ rơi, thư cảm ơn người cung cấp thông tin, v.v. 

+ Đối tượng là phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí 

- Nội dung: Khái quát về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, phạm vi thu thập, 

nguồn số liệu và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; các hành vi nghiêm 

cấm trong hoạt động thống kê, các nguyên tắc chủ yếu của hoạt động thống kê, 

tính độc lập trong các hoạt động thống kê, tính bảo mật của thông tin cá nhân; 

công bố chỉ tiêu thống kê, chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; 

chất lượng, độ tin cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận 

thông tin thống kê. 

- Hình thức: Trình bày tại các cuộc họp báo, hội nghị công bố số liệu, hội 

nghị bàn tròn trao đổi về công tác thống kê, tuyên truyền trên trang thông tin 

điện tử, v.v. 
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+ Đối  tượng là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

- Nội dung: Khái quát các nội dung về Hệ thống thông tin thống kê Nhà 

nước, cơ quan Thống kê Nhà nước; vị trí, vai trò của thông tin thống kê. 

- Hình thức: Tổ chức các buổi học ngoại khoá; bài viết đăng trên tạp chí, 

báo điện tử; sinh hoạt câu lạc bộ học tập, thảo luận nhóm, thi tìm hiểu; nghiên 

cứu chuyên đề, v.v. 

+ Đối tượng là nhà nghiên cứu, học giả 

- Nội dung: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, khái niệm, mục 

đích, ý nghĩa, phạm vi thu thập, nguồn số liệu, phương pháp tính và phân tổ, 

phân loại thống kê của các chỉ tiêu thống kê; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt 

động thống kê, các nguyên tắc chủ yếu của hoạt động thống kê, tính độc lập 

trong hoạt động thống kê, tính bảo mật của thông tin cá nhân; công bố chỉ tiêu 

thống kê, chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; chất lượng, độ tin 

cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin thống kê. 

- Hình thức: Tuyên truyền, mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử; hội 

nghị, hội thảo, phát hành các ấn phẩm, báo cáo chính thức, báo cáo chuyên đề, 

bài viết trên tạp chí, tập san, cung cấp công cụ khai thác cơ sở dữ liệu thống kê, 

v.v. 

+ Đối tượng là nhà kinh doanh 

- Nội dung: Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê; khái niệm, mục 

đích, ý nghĩa, phạm vi, nguồn số liệu, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; 

chất lượng, độ tin cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận 

thông tin thống kê, tính độc lập trong các hoạt động thống kê; cơ sở dữ liệu 

thống kê và khai thác cơ sở dữ liệu thống kê; chính sách phổ biến thông tin 

thống kê Nhà nước. 

- Hình thức: Tuyên truyền trên báo chí (báo giấy, báo điện tử), các tập san, 

ấn phẩm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh 

nghiệp; trang thông tin điện tử, v.v. 

+ Đối tượng là người nước ngoài, các tổ chức quốc tế 

- Nội dung: Luật Thống kê Việt Nam, Hệ thống thống kê Nhà nước, các 

chương trình hợp tác thống kê với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tính so 

sánh quốc tế của thông tin thống kê; các thông tin đặc tả (metadata) về số liệu. 

- Hình thức: Xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay bỏ túi, video clip,  

v.v. bằng song ngữ; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành Thống 

kê, của các cơ quan thống kê nước ngoài, các tổ chức mà Thống kê Việt Nam là 

thành viên hoặc hợp tác. 
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IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo 

dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê 

a) Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nhằm quán triệt các văn bản quy 

phạm pháp luật về thống kê, giới thiệu các văn bản pháp luật mới, các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ thống kê theo từng chuyên đề và 

phù hợp với từng đối tượng.  

b) Tổ chức các Hội thảo, hội nghị để phổ biến, giới thiệu các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thống kê, có thể lồng ghép với các 

lớp tập huấn, điều tra, tổng điều tra, v.v. 

c) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức 

thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành Thống kê như: 

trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, Viện Khoa học 

Thống kê, bảng điện tử LED, Tạp chí Con số và Sự kiện, Tờ Thông tin khoa học 

Thống kê, v.v. 

d) Tham dự các Hội chợ triển lãm, Hội chợ sách, v.v. để trưng bày, giới 

thiệu các sản phẩm thống kê. 

đ) Phát hành các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê, tài liệu về 

phương pháp chế độ thống kê đến cơ quan thống kê các cấp. 

e) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thống kê để nâng cao nhận 

thức của các thành viên trong cơ quan, đơn vị.  

g) Xây dựng và đưa Giáo trình về pháp luật thống kê vào trong các trường 

thống kê của Ngành (Trường cao đẳng Thống kê, Trường trung cấp Thống kê) 

và Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê. 

h) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp lồng ghép nội dung 

về Luật Thống kê vào chương trình giáo dục pháp luật tại các trường cao đẳng, 

đại học, v.v. 

i) Biên soạn tài liệu "Hỏi và Đáp" để phổ biến sâu rộng những lĩnh vực 

thống kê được đông đảo người dân quan tâm, ví dụ "Hỏi và Đáp" về Luật Thống 

kê, Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, Chế độ báo cáo 

thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, 

v.v. phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. 

Phát hành miễn phí cuốn Cẩm nang kiến thức thống kê phổ thông tới các tủ 

sách pháp luật của Uỷ ban nhân dân cấp xã, các trường đại học, cao đẳng. 
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k) Tăng cường viết tin bài, báo, xây dựng các video-clip giới thiệu nội dung 

các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê trên các báo, tạp chí, tập san. 

l) Xây dựng các chuyên mục giới thiệu về pháp luật thống kê và nghiệp vụ 

thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa 

phương (báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình). 

m) Viết bài tuyên truyền về pháp luật thống kê thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; 

đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; 

niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư. 

n) Lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật thống kê trong các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc 

bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở. 

o) Tổ chức các buổi tọa đàm (hội nghị bàn tròn) giữa nhà sản xuất (Tổng 

cục Thống kê) với những người sử dụng thông tin thống kê (các nhà hoạch định 

chính sách, giới học giả, nghiên cứu, v.v.). Đặc biệt là hội nghị tọa đàm, trao đổi 

nghiệp vụ, kiến thức giữa Tổng cục Thống kê với giới báo chí và thông tin đại 

chúng cần được tổ chức định kỳ với hình thức phong phú. 

p) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua 

hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống 

kê; 

q) Nghiên cứu áp dụng những hình thức tuyên truyền mới của các cơ quan 

thống kê tiên tiến, các tổ chức quốc tế, các phương tiện truyền thông hiện đại, có 

lượng người tham gia đông đảo. 

2. Kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền kiến thức thống kê 

a) Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật thuộc phạm vi Tổng cục Thống kê quản lý. Bố trí đủ công chức 

thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống 

kê. 

b) Xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trực 

thuộc Tổng cục Thống kê, giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 

với các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan và giữa Cục Thống kê với các Sở 

ban, ngành có liên quan của địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công 

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

c) Phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và tuyên truyền kiến thức từ Tổng cục Thống kê đến Cục Thống kê: Định kỳ tổ 

chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp 
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luật, cung cấp tài liệu pháp luật và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác, v.v. nhằm 

động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thường xuyên 

trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công 

việc. 

d) Phát huy vai trò của các đoàn thể xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

đ) Bảo đảm kinh phí hợp lý cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền kiến thức thống kê. 

3. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí, Hội đồng phối hợp phổ 

biến giáo dục pháp luật các cấp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và 

kiến thức thống kê thông qua bài viết, trò chơi, v.v. theo nội dung phù hợp 

với từng loại đối tượng. 

4. Đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

tuyên truyền kiến thức thống kê 

- Đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ 

thông tin để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền kiến thức thống kê. 

- Huy động sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền kiến thức trong lĩnh vực thống kê. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo 

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống 

kê, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 

của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản 

khác có liên quan. 

2. Các chương trình, dự án của ngành Thống kê cần giành một phần kinh 

phí để thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến 

thức thống kê giai đoạn 2015-2020. Tăng cường việc huy động kinh phí từ các 

nguồn viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước, của các dự án, 

đề án và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.  
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Khi xây dựng các dự án, đề án của Tổng cục Thống kê cần bổ sung các 

hoạt động và bố trí kinh phí riêng cho việc xây dựng thể chế và triển khai công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê cho các đối 

tượng thụ hưởng và các đối tượng có liên quan. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch 

trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt và tổ chức thực hiện kế 

hoạch đã được phê duyệt. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình này 

cũng như kế hoạch hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

- Thường xuyên nghiên cứu đổi mới các nội dung, hình thức phổ biến, giáo 

dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê; áp dụng các hình thức tuyên 

truyền mới được các cơ quan thống kê các nước, các tổ chức quốc tế sử dụng. 

- Hàng năm tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng kết quả thực hiện kế hoạch 

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

Ngành. Tiến hành sơ kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền kiến thức thống kê vào năm 2017 và tổng kết vào năm 2020 

2. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin  

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về 

thống kê khi được ban hành để thống nhất trong triển khai Chương trình phổ 

biến, giáo dục pháp luật về thống kê. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư 

pháp, Viện Khoa học Thống kê, các trường thống kê của Ngành đưa nội dung 

pháp luật về thống kê vào chương trình giảng dạy đại học và cao đẳng.  

- Hỗ trợ báo cáo viên khi các cơ quan, đơn vị có yêu cầu. 

3. Vụ Kế hoạch tài chính 

- Đảm bảo kinh phí thực hiện Chương trình. 

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán và sử dụng kinh phí theo quy định hiện 

hành. 

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

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

địa phương tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng liên quan 

thuộc phạm vi quản lý. 




	Chuong trinh PBGDPLTTTK15-20
	QD
	Trang 1
	Trang cuoi
	TTPBGLPL15-20__Final

	Trang cuoi



