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BÁO CÁO 

Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

                                 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 5619/UBND-TH3, ngày 25/8/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 

54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

báo cáo các nội dung cụ thể như sau: 

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

Để triển khai thực hiện 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 đó cấp tỉnh có 110 chỉ tiêu, cấp huyện có 40 chỉ tiêu và cấp 

xã có 16 chỉ tiêu, bao quát hết tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2017 về việc 

ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, qua đó đã phân công chi tiết trách nhiệm trong công tác 

thu thập và báo cáo thông tin thống kê cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2017 của UBND 

tỉnh, số liệu chỉ tiêu thống kê của các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND 

cấp xã đã được triển khai đầy đủ, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khai 

thác, tổng hợp, phân tích số liệu về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

1.1. Hệ thống chỉ tiêu cấp huyện 

1.1.1. Nhóm chỉ tiêu đất đai, dân số và bình đẳng giới có 6 chỉ tiêu 

- Chỉ tiêu H0101 Diện tích và cơ cấu đất. Chỉ tiêu này thu thập từ báo cáo 

kiểm kê đất hàng năm do Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp để phục vụ 

báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê, phục vụ xuất bản Niên 

giám hàng năm. 

- Chỉ tiêu H0102 Dân số và mật độ dân số. Chỉ tiêu này thu thập từ các 

nguồn Tổng điều tra; báo cáo tình hình di cư, sinh, chết hàng năm của cấp xã; điều 

tra biến động dân số 1/4 hàng năm và thống nhất số liệu trưng cầu của Cục Thống 

kê tỉnh. Số liệu phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội; Hệ thống chỉ tiêu thống kê và 

Niên giám thống kê hàng năm. 



2 

 

- Chỉ tiêu H0103 số cuộc kết hôn; H0104 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng 

ký khai sinh; H0105 Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử. Đây là nhóm chỉ 

tiêu do phòng Tư pháp huyện thực hiện. 2 chỉ tiêu H0103 và H0105 là những chỉ 

tiêu thu thập được hàng năm để phục vụ làm báo cáo kinh tế - xã hội và Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê. Riêng chỉ tiêu H0104 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai 

sinh không có số liệu, chỉ tiêu này phòng Tư pháp đang theo dõi là số trẻ em được 

đăng ký khai sinh và chỉ tiêu số trẻ em quá tuổi được đăng ký khai sinh. 

- Chỉ tiêu H 0106 Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng. Chỉ tiêu này thu thập qua 

Ban Tổ chức huyện ủy phục vụ làm báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê. Kỳ công bố đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp. 

1.1.2. Nhóm chỉ tiêu về kinh tế gồm 18 chỉ tiêu 

- Chỉ tiêu H0201 số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế sự nghiệp. Chỉ 

tiêu này khai thác từ số liệu Tổng điều tra kinh tế, kỳ công bố 5 năm với những 

năm tổ chức Tổng điều tra, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0202 số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính. Trước năm 

2021 chỉ tiêu này được thu thập từ Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự 

nghiệp của ngành Thống kê. Kể từ năm 2021, điều tra Hành chính được tách riêng 

do Phòng Nội vụ chủ trì thời kỳ điều tra là 5 năm, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

 - Chỉ tiêu H0203 số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản. Chỉ tiêu này thu thập từ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy 

sản, kỳ công bố 5 năm. Kể từ sau Tổng điều tra năm 2016, trong chương trình điều 

tra Thống kê Quốc gia mới, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản kỳ điều 

tra là 10 năm, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên 

giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0204 số doanh nghiệp, lao động của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này 

thu thập từ điều tra doanh nghiệp hàng năm của ngành Thống kê, phục vụ báo cáo 

kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0205 Thu và cơ cấu thu ngân sách. Chỉ tiêu này thu thập qua 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế ở các kỳ 6 tháng 

và năm, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám 

thống kê. 

- Chỉ tiêu H0206 Chi và cơ cấu chi ngân sách. Chỉ tiêu này thu thập qua 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước ở các kỳ 6 tháng và năm, phục vụ 

báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0207; H0208 Số người đóng và số người được hưởng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chỉ tiêu này được thu thập qua Bảo 

hiểm xã hội huyện hàng năm, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê.  
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- Nhóm chỉ tiêu từ H0209 đến H0212 được thu thập từ nguồn điều tra thống 

kê theo các vụ gieo trồng trong năm của Chi cục Thống kê, phục vụ báo cáo kinh tế 

- xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Nhóm chỉ tiêu H0213, H0214 thu thập từ điều tra chăn nuôi quý và năm 

của Chi cục Thống kê, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0215 Diện tích rừng trồng mới tập trung. Chỉ tiêu này thu thập từ 

các nguồn điều tra rừng hàng năm của Chi cục Thống kê, kết hợp nguồn báo cáo 

Hạt Kiểm lâm huyện, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0216 Diện tích nuôi trồng thủy sản thu thập từ điều tra Thủy sản 

của Chi cục Thống kê kết hợp số liệu rà soát của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và 

Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0217 Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. Chỉ tiêu 

này thu thập từ phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, phục vụ báo cáo 

Kinh tế - xã hội 6 tháng, năm.  

- Chỉ tiêu H0218 Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được thu thập 

từ phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng, năm. 

1.1.3. Nhóm chỉ tiêu xã hội môi trường có 16 chỉ tiêu 

- Nhóm chỉ tiêu từ H0301 đến H0306 thu thập từ Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện đầu năm học mới hàng năm, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống 

chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Nhóm chỉ tiêu từ H0307 đến H0309 thu thập từ các nguồn Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế và Công an huyện, phục vụ báo cáo kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0310 số hộ dân cư nghèo. Chỉ tiêu này thu thập qua phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội hàng năm từ cuộc điều tra hộ nghèo, phục vụ báo cáo 

kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Nhóm chỉ tiêu H0311, H0312 số vụ tai nạn giao thông và số vụ cháy nổ 

được thu thập qua Công an huyện hàng tháng. Phục vụ làm Báo cáo xã hội - môi 

trường tháng và báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng, năm. 

- Nhóm chỉ tiêu H0314, H0315 số vụ, bị can bị truy tố và kết án thu thập qua 

Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân huyện hàng năm, phục vụ báo cáo 

kinh tế - xã hội, Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Niên giám thống kê. 

- Chỉ tiêu H0316 số vụ thiên tai và mức độ thiên tai. Chỉ tiêu này được thu 

thập từ nguồn UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

khi có phát sinh. 

1.2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã 
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- Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã ban hành theo Quyết định số 

54/2016/QĐ-TTg gồm 3 nhóm với 16 chỉ tiêu. Trên cơ sở Quyết định số 

1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2017 về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống 

chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã, UBND huyện đã ban hành văn bản giao cụ 

thể cho UBND cấp xã thực hiện.  

- Kết quả thực hiện thu thập Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã. Hầu hết các 

chỉ tiêu đã được UBND cấp xã thu thập từ các nguồn số liệu ở xã, đủ số lượng chỉ 

tiêu, đúng kỳ quy định. Tuy nhiên chất lượng một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu, khi 

tổng hợp chung lên huyện vẫn còn có sự chênh lệch khá lớn.  

2. Những khó khăn, hạn chế 

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg cấp huyện và 

cấp xã cơ bản tinh gọn, dễ thu thập. Hầu hết các chỉ tiêu đã được thu thập theo 

đúng kỳ quy định phục vụ làm báo cáo kinh tế - xã hội và Niên giám thống kê hàng 

năm. Bên cạnh đó vẫn còn 02 chỉ tiêu không có nguồn thu thập là: 

+ Chỉ tiêu H0104 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh. 

+ Chỉ tiêu H0208 số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp (chỉ tiêu này đã 

phân cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi, quản lý). Do vậy đề nghị bỏ chỉ tiêu này. 

- Ở một số chỉ tiêu thống kê phân tổ khá chi tiết chỉ thu thập được ở kỳ Tổng 

điều tra chứ không đủ cơ sở thu thập được hàng năm như: Chỉ tiêu dân số phân tổ 

theo độ tuổi, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn... 

- Một số chỉ tiêu thống kê kỳ công bố chưa phù hợp với nguồn số liệu hiện có 

và nhu cầu sử dụng thông tin thống kê như: chỉ tiêu H0102 Dân số phân theo độ tuổi, 

tình trạng hôn nhân và trình độ học vấn kỳ công bố hiện nay là năm; chỉ tiêu H0106 

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, kỳ công bố đầu nhiệm kỳ; chỉ tiêu H0203 Số hộ, lao 

động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản kỳ công bố 5 năm... 

3. Giải pháp thực hiện  

Trên cơ sở những khó khăn hạn chế được nêu ở trên, Ủy ban nhân dân 

huyện Nghi Xuân đề xuất một số giải pháp thực hiện như sau: 

- Phân tổ lại một số chỉ tiêu thống kê khó thu thập hoặc thu thập được nhưng 

độ tin cậy thấp phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời vẫn đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu đối tượng sử dụng thông tin. 

- Đề nghị điều chỉnh kỳ thu thập và bổ sung các chỉ tiêu sau: 

+ Điều chỉnh  chỉ tiêu H0104 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh 

thành chỉ tiêu số trẻ em được đăng ký khai sinh và số trẻ em đăng ký khai sinh quá 

tuổi phù hợp với nguồn số liệu phòng Tư pháp theo dõi. 

+ Điều chỉnh chỉ tiêu H0102 Dân số phân tổ theo độ tuổi, trình độ hôn nhân, 

trình độ học vấn kỳ công bố năm thành kỳ công bố 10 theo kỳ Tổng điều tra dân số 

và nhà ở. 
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+ Điều chỉnh chỉ tiêu H0106 Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, kỳ công bố là 

đầu nhiệm kỳ thành kỳ công bố năm. 

+ Điều chỉnh chỉ tiêu H0203 Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản kỳ công bố 5 năm thành kỳ công bố 10 năm (theo chương trình 

điều tra Thống kê Quốc gia mới). 

+ Bổ sung kỳ công bố chỉ tiêu H0211và H0212 Năng suất và sản lượng cây 

trồng chủ yếu kỳ công bố năm thành kỳ công bố vụ, năm. 

+ Bổ sung thêm chỉ tiêu Sản lượng thủy sản khai thác nuôi trồng kỳ công bố 

tháng, quý, năm đối với sản lượng thủy sản khai thác; kỳ công bố 6 tháng, năm đối với 

sản lượng thủy sản nuôi trồng để phù hợp với Phương án điều tra thủy sản hiện nay.  

+ Bổ sung thêm chỉ tiêu số lượng tàu thuyền khai thác biển phân tổ theo 

chiều dài và công suất, kỳ công bố năm. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 

54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

báo cáo UBND tỉnh và Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh được biết và tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 
- Ban Tổ chức huyện ủy; 

- Các phòng, ban liên quan: TC-KH, TNMT, Tư 

pháp, NN&PTNT, KTHT, Y tế, GD&ĐT, NV, 
LĐTB&XH, TTYT; 

- Các ngành, đơn vị: Kho bạc Nhà nước huyện; Chi 

cục Thuế Nghi Xuân; Công an huyện; Viện Kiểm 

soát Nhân dân huyên; Tòa án Nhân dân huyện; Hạt 
Kiểm lâm; BHXH huyện;  

- Chi cục Thống kê; 

- Lưu: VT, TK. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 

 


		hungnv.nx@hatinh.gov.vn
	2021-09-09T16:03:22+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-09-09T16:13:26+0700


		2021-09-09T16:13:54+0700




