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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Phương án điều tra lao động việc làm năm 2022
 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;   

Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống 

kê quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ủy quyền cho Tổng cục trưởng  
Tổng cục Thống kê ký Quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công 

trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2021 của 
Tổng cục trưởng Tổng  cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê 

năm 2022 của Tổng cục Thống kê; 

 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công 
nghệ thông tin thống kê. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2022 tại 63 tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương theo Phương án điều tra ban hành kèm theo Quyết 

định này. 

 Điều 2. Giao Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê 

ch  tr , phối h p v i Vụ Thống kê Dân số và Lao động, các đơn vị có liên quan 

c a Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

tổ chức thực hiện điều tra đúng Phương án quy định.  
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 Điều 3. Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông 

tin thống kê, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ trưởng Vụ 

Phương pháp chế độ và Quản lý chất lư ng thống kê, Vụ trưởng Vụ Pháp chế 

và Thanh tra thống kê, 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 

Th  trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê; 

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  (để phối h p chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TTDL (10). 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Thị Hương 


