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TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1161/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều tra thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước quý
theo phương pháp sản xuất và phương pháp sử dụng năm 2016
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục
Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11
tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều a khoản 1,
Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và
Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TCTK ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Tổng cục
trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2016 của
Tổng cục Thống kê;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu các cơ quan nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã
hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, từ thiện; doanh nghiệp và các hợp tác xã (gọi chung là
doanh nghiệp) hạch toán kinh tế độc lập thuộc các loại hình kinh tế; cơ sở sản xuất kinh
doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hộ dân
cư để thu thập thông tin tính tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý theo phương pháp sản

xuất và phương pháp sử dụng năm 2015 theo phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết
định này.
Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Giám đốc doanh nghiệp; Chủ cơ sở/hộ
sản xuất kinh doanh cá thể và Chủ hộ dân cư quy định ở Điều 1 có trách nhiệm báo cáo
đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin theo phiếu điều tra.
Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia chủ trì phối hợp với các
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cuộc điều tra theo đúng quy định của phương án.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài
chính, Chánh Văn phòng Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ, ngành;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các Cục Thống kê tỉnh, TP trực thuộc TW;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ TKQG.

