
 

THÔNG TƯ 

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

        

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

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

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 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê 

tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao 

và du lịch. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch. 

3. Các cơ quan đơn vị khác có liên quan. 

Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch 

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao, du lịch là tập hợp 

các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành 

văn hóa, thể thao và du lịch nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ 

quan nhà nước các cấp; phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định 
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chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể 

thao, du lịch; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê ngành văn hóa, thể thao và du 

lịch của các tổ chức, cá nhân.  

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm: 

a) Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Nội dung chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch, Tài chính: 

a) Chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong Hệ thống chỉ 

tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

b) Thực hiện công bố thông tin thống kê theo quy định tại Điều 48 của Luật 

Thống kê và các quy định về chế độ bảo mật thông tin của ngành văn hóa, thể 

thao và du lịch. 

c) Chủ trì xây dựng, quản lý hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ công tác thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin từ Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

ngành văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với tình hình thực tế, quy định của 

pháp luật và thông lệ quốc tế. 

đ) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan:  

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách 

nhiệm tổ chức triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong 

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định.  

Đối với các chỉ tiêu thống kê cần tổ chức điều tra để thu thập số liệu, các cơ 

quan, đơn vị được giao phụ trách có trách nhiệm xây dựng chương trình điều tra 

thống kê, lấy ý kiến của Vụ Kế hoạch, Tài chính trước khi trình Bộ trưởng xem 

xét, quyết định. Chương trình điều tra thống kê phải đảm bảo các nội dung và 

quy trình thẩm định về điều tra thống kê được quy định tại Luật Thống kê.   

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch tổ 
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chức thu thập, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương cung cấp thông tin để 

thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu 

thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 

c) Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin đối với Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo tính kết nối, liên thông, 

chia sẻ, tích hợp thông tin, dữ liệu với Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn 

hóa, thể thao và du lịch, các hệ thống thông tin tác nghiệp và cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, 

đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ 

Kế hoạch, Tài chính) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL; 
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở DL; 

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về pháp luật; 

- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL; 

- Tổng cục Thống kê;  

- Lưu VT, KHTC, TTT.  

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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