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CHỈ THỊ
Về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị ñịnh số 79/2013/Nð-CP ngày 19/7/2013
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Trong những năm qua, việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật
quy ñịnh về công tác thống kê ñược các cấp, các ngành, các cơ quan, ñơn vị, ñịa
phương trong tỉnh triển khai, thực hiện tương ñối tốt. Công tác thống kê ñã ñóng vai
trò quan trọng, tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin, số liệu có căn cứ khoa
học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin kịp thời, ñầy ñủ, ñảm bảo ñộ tin cậy
cao, phục vụ công tác lãnh ñạo, chỉ ñạo và xây dựng, hoạch ñịnh chính sách, kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt
tích cực nêu trên, vẫn còn nhiều cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh... chưa chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê; chất lượng thông tin thống kê
còn hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát ñúng với tình hình phát triển kinh tế - xã
hội, làm ảnh hưởng không ít ñến quá trình quản lý và chỉ ñạo, ñiều hành của các cấp,
các ngành.
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ñã ban hành Nghị ñịnh số 79/2013/NðCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê nhằm tăng cường kỷ
cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê và tạo thuận lợi cho cơ
quan Thống kê các cấp trong việc thu thập, tổng hợp thông tin phục vụ quản lý, ñiều
hành của các cấp, các ngành. ðể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị ñịnh nêu trên,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ
trưởng các sở, ban, ngành, ñoàn thể và các ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện những
nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức tuyên
truyền, phổ biến Nghị ñịnh số 79/2013/Nð-CP của Chính phủ cho cán bộ, công chức
và người lao ñộng trong ngành Thống kê và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên ñịa
bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn việc thực hiện Nghị ñịnh số
79/2013/Nð-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống
kê; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế ñộ báo cáo thống kê và ñiều tra thống kê;
chấn chỉnh kịp thời các sai sót và phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm

