
 TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN 
 

Số:          /CTK-TH 

V/v sử dụng số liệu, thông tin 

 thống kê nhà nước 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 11 năm 2020 

                           

Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

  - Ủy ban nhân dân các huyện, th    , thành phố.                                               

 

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;  

Ngh  đ nh số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy đ nh chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Quyết đ nh số 

54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc 

ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp   ; Thông tư số 

03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy đ nh Quy 

trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước. 

Theo các quy đ nh trên, các tổ chức và cá nhân sử dụng số liệu, thông tin 

thống kê nhà nước thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu 

thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp    được cấp có thẩm quyền công bố phải trích 

dẫn, sử dụng thông tin thống kê đ  được công bố phải trung thực và ghi rõ 

nguồn gốc. 

Theo thẩm quyền, đ nh kỳ Cục Thống kê tổ chức kiểm tra việc sử dụng số 

liệu, thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống 

kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp    đ  được cấp có thẩm quyền công bố. 

Nội dung kiểm tra gồm: 

(1) Tính chính  ác, phù hợp của số liệu, thông tin thống kê được sử dụng so 

với số liệu, thông tin thống kê đ  được công bố; 

(2) Việc trích dẫn nguồn thông tin, số liệu. 

Vậy, Cục Thống kê thông tin để các đơn v , tổ chức có sử dụng số liệu, 

thông tin thống kê nhà nước biết và thực hiện. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:        

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- L nh đạo CTK; 

- Lưu: VT, TH. 

 

 

CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 
 

                       Đào Trọng Truyến 
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