
 

 

        TỔNG CỤC THỐNG KÊ              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH                  Độc  lập - Tự  do  - Hạnh  phúc 

      Số:     /QĐ-CTK                         Tây Ninh, ngày     tháng 12  năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 

 CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH  

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 Quyết định số 195/QĐ-TCTK ngày 02/04/2014 của Tổng cục 

Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 1345/QĐ-TCTK ngày 16/9/2019 của Tổng Cục 

trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao kế hoạch công tác và điểm thi đua 

năm 2020 đối với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp tỉnh Tây Ninh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin 

thống kê năm 2020 của Cục Thống kê gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê 

công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm; ấn phẩm các cuộc điều tra thống kê 

do các Phòng thuộc cơ quan Cục biên soạn (có phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 các Phòng 

thuộc cơ quan Cục xây dựng kế hoạch và thực hiện biên soạn phổ biến thông 

tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo thời gian theo quy định; 

Phòng Thống kê Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020. 

Điều 3. Các Trưởng phòng cơ quan Cục Thống kê, và cán bộ nghiệp 

vụ Thống kê có liên quan đến công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống 

kê chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:                                                     CỤC TRƯỞNG   
   - Vụ TKTH; 

   - Như Điều 3;         

   - Lưu: VT, TH.                                                                                          

    

 

 

                     Nguyễn Đình Bửu Quang 



A B 1 2 3 4

I Công bố định kỳ hàng tháng

1 Ấn phẩm

1 Báo cáo tình hình KTXH tháng 1 năm 2020 Ước tính 29/01/2019 Website và ấn phẩm

2 Báo cáo tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020 Ước tính 29/02/2019 Website và ấn phẩm

3 Báo cáo tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2020 Ước tính 29/3/2019 Website và ấn phẩm

4 Báo cáo tình hình KTXH tháng 4 và 4 tháng năm 2020 Ước tính 29/4/2019 Website và ấn phẩm

5 Báo cáo tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng năm 2020 Ước tính 29/5/2019 Website và ấn phẩm

6 Báo cáo tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2020 Ước tính 29/6/2019 Website và ấn phẩm

7 Báo cáo tình hình KTXH tháng 7 và 7 tháng năm 2020 Ước tính 29/7/2019 Website và ấn phẩm

8 Báo cáo tình hình KTXH tháng 8 và 8 tháng năm 2020 Ước tính 29/8/2019 Website và ấn phẩm

9 Báo cáo tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng năm 2020 Ước tính 29/9/2019 Website và ấn phẩm

10 Báo cáo tình hình KTXH tháng 10 và 10 tháng năm 2020 Ước tính 29/10/2019 Website và ấn phẩm

11 Báo cáo tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2020 Ước tính 29/11/2019 Website và ấn phẩm

12 Báo cáo tình hình KTXH tháng 12 và cả năm 2020 Ước tính 29/12/2019 Website và ấn phẩm

2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1 Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website

2 Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương tháng Ước tính " Website

3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng Chính thức " Website

4 Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng Ước tính " Website

5 Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp hàng tháng Ước tính " Website

6
Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đo địa 

phương quản lý hàng tháng
Ước tính " Website

Phòng Thống kê

Tổng hợp

7 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Ước tính " Website

8 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống Ước tính " Website

9 Kết quả hoạt động vận tải hành khách tháng Ước tính " Website

10 Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa tháng Ước tính " Website

11 Trật tự, an toàn xã hội Ước tính " Website
Phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã

LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN NĂM 2020 CỦA CỤC THỐNG KÊ

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CTK, ngày      tháng 12 năm 2019 của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh)

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

Phòng Thống kê 

Tổng hợp

Phòng Thống kê 

Tổng hợp

Phòng Thống kê

Công thương

Phòng Thống kê

Công thương

 1



A B 1 2 3 4

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

II Công bố định kỳ hàng quý, 6 tháng

1 Ấn phẩm

1 Tờ gấp số liệu thống kê chủ yếu năm 2019 Ước tính Tháng 1/2020 Website

2 Tờ gấp số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020 Ước tính Tháng 7/2020 Website

2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

1 Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Ước tính Ngày 29 tháng báo cáo Website

2 Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương Ước tính " Website

3 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Ước tính " Website

4 Chỉ số sản xuất công nghiệp Ước tính " Website

5 Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp Ước tính " Website

6 Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn phân theo nguồn vốn Ước tính " Website

7 Doanh thu bán lẻ hàng hóa Ước tính " Website

8 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống Ước tính " Website

9 Kết quả hoạt động vận tải hành khách Ước tính " Website

10 Kết quả hoạt động vận tải hành hóa Ước tính " Website

11 Trật tự, an toàn xã hội Ước tính
"

Website
Phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã

III Công bố định kỳ hàng năm

1 Ấn phẩm

2 Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Tây Ninh năm 2019

Chính thức năm 

2018 và sơ bộ 

năm 2019

31/3/2020

Bằng văn bản đăng 

trên trang Website của 

Cục 

Phòng Thống kê

Tổng hợp

2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Đất đai, dân số và khí hậu

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website3

Website và ấn phẩm

Diện tích đất và cơ cấu đất có đến 31/12/2019 Sơ bộ

1 Danh mục đơn vị hành chính năm 2019 Chính thức

2
Số giờ nắng, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí và lượng mưa các tháng trong 

năm 2019
Chính thức

1 Niên giám thống kê năm 2019

Chính thức các 

năm trước và sơ 

bộ năm 2019

Phòng Thống kê

Tổng hợp
30/6/2020

Phòng Thống kê

Tổng hợp

Phòng Thống kê

Tổng hợp

Phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã

Phòng Thống kê

Công thương
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A B 1 2 3 4

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

Lao động, việc làm và bình đẳng giới

Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính và sự nghiệp

Đầu tư và Xây dựng

Tài khoản quốc gia, Ngân sách nhà nước và Bảo hiểm

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

4 Sơ bộ

7 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2019 Sơ bộ

5 Tỷ suất sinh thô năm 2019 Sơ bộ

1 Lực lượng lao động năm 2019 Sơ bộ

6 Tỷ suất chết thô năm 2019 Sơ bộ

Dân số, Mật độ dân số năm 2019

2 Số lao động đang làm việc năm 2019 Sơ bộ

3 Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2019 Sơ bộ

2
Số doanh nghiệp, lao động, vốn sản xuất kinh doanh, doanh thu thuần SXKD 

của doanh nghiệp có đến 31/12/2018
Chính thức

4 Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019 Sơ bộ

1
Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản năm 2019
Chính thức

3 Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp có đến 31/12/2018 Chính thức

4 Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp có đến 31/12/2018 Chính thức

2
Số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới năm 

2019
Sơ bộ

1 Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn sơ bộ năm 2019 Sơ bộ

3 Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành trong năm 2019 Sơ bộ

Phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã

Phòng Thống kê 

Dân số - Văn xã

Phòng Thống kê

Công thương

Phòng Thống kê

Công thương
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A B 1 2 3 4

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

1 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 Sơ bộ

2 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 Sơ bộ

3 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2019 Sơ bộ

4 Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2019 Sơ bộ

5 Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2019 Sơ bộ

6 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2019 Sơ bộ

7 Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  năm 2019 Sơ bộ

3 Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm năm 2019 Chính thức 

1 Một số chỉ tiêu chủ yếu của trang trại năm 2019 Chính thức

2 Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm cả năm 2019 Chính thức 

4 Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người năm 2019 Chính thức 

5 Số lượng và sản phẩm chăn nuôi thời điểm 1/10/2019 Chính thức 

6 Diện tích rừng hiện có năm 2019 Chính thức 

9 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2019 Chính thức 

7 Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2019 Chính thức 

8 Sản lượng gỗ và lâm sản khác năm 2019 Chính thức 

10 Sản lượng thuỷ sản năm 2019 Chính thức 

Phòng Thống kê

Tổng hợp

Phòng Thống kê

Nông nghiệp
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A B 1 2 3 4

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

Công nghiệp

Thương mại - Dịch vụ

Giáo dục

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website1 Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp năm 2019 Chính thức 

2 Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp sơ bộ năm 2019 Sơ bộ

1 Tổng mức bán lẻ hàng hoá năm sơ bộ 2019 Sơ bộ

2 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống sơ bộ năm 2019 Sơ bộ

3 Doanh thu dịch vụ du lịch sơ bộ năm 2019 Sơ bộ

4 Số lượt khách du lịch nội địa năm 2019 Sơ bộ

5 Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển sơ bộ năm 2019 Sơ bộ

6 Khối lượng hàng hoá vận chuyển và luân chuyển sơ bộ năm 2019 Sơ bộ

7 Số thuê bao điện thoại và internet năm 2019 Chính thức 

1 Số trường, lớp, phòng học mầm non đầu năm 2019 - 2020 Chính thức 

2 Số giáo viên, học sinh mầm non đầu năm 2019 - 2020 Chính thức 

3 Số trường, lớp, phòng học phổ thông đầu năm 2019 - 2020 Chính thức 

4 Số giáo viên, học sinh phổ thông đầu năm 2019 - 2020 Chính thức 

5 Số học sinh phổ thông bình quân 1 giáo viên đầu năm 2019 - 2020 Chính thức 

6 Số học sinh phổ thông bình quân 1 lớp học đầu năm 2019 - 2020 Chính thức 

7 Tỷ lệ học sinh phổ thông lưu ban, bỏ học năm 2019 - 2020 Chính thức 

Chính thức 8 Số học viên theo học lớp xoá mù chữ, bổ túc văn hoá năm 2019 - 2020 30/6/2020 Website

Phòng Thống kê

Công thương

Phòng Thống kê

Công thương

Phòng Thống kê

Dân số - Văn xã
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A B 1 2 3 4

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

Y tế, Văn hóa và Thể thao

Mức sống dân cư an toàn xã hội

IV Công bố không thường xuyên

1 Kết quả điều tra Nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 Chính thức Tháng 6/2020 Ấn phẩm
Phòng Thống kê

Nông nghiệp

2 Kết quả điều tra Doanh nghiệp năm 2019 Chính thức Tháng 5/2020 Ấn phẩm

3 Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2019 Chính thức Tháng 5/2020 Ấn phẩm

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

30/6/2020 Website

Chính thức 

Phòng Thống kê

Dân số - Văn xã

9
Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp năm 

2019 - 2020

10 Số trường, số giáo viên và học sinh của giáo dục cao đẳng năm 2019 - 2020

1 Số cơ sở y tế, số giường bệnh năm 2019

2 Số nhân lực y tế năm 2019 Sơ bộ

3 Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ năm 2019 Sơ bộ

4
Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị trấn có nhân viên hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi năm 

2019
Sơ bộ

5 Tỷ lệ xã/ phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2019 Sơ bộ

6 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin năm 2019 Sơ bộ

7 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng năm 2019 Sơ bộ

3 Trật tự an toàn xã hội năm 2019 Chính thức

Phòng Thống kê

Dân số - Văn xã

8 Số người có HIV, số bệnh nhân AIDS, số người chết do AIDS năm 2019 Sơ bộ

9 Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế năm 2019 Sơ bộ

2 Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 Chính thức

1 Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng năm 2019 Chính thức

Sơ bộ

Chính thức 
Phòng Thống kê

Dân số - Văn xã

Phòng Thống kê

Công thương
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A B 1 2 3 4

Đơn vị liện hệStt Tên thông tin thống kê
Mức độ hoàn 

chỉnh

Thời gian phổ biến

(*)

Hình thức

phổ biến

4 Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 Chính thức Tháng 6/2020 Ấn phẩm
Phòng Thống kê

Dân số - Văn xã

5 Thông tin về các cuộc điều tra của ngành Thông tin Hàng tháng Website
Phòng Thống kê

Tổng hợp

(*) Thời gian phổ biến nếu các mốc thời gian phổ biến nêu trên trùng vào ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, thời gian phổ biến sẽ chuyển sang ngày tiếp theo./.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ trang Website của Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh: https://cucthongke.tayninh.gov.vn;

Nến cần thêm thông tin liên hệ với Phòng Thống kê Tổng hợp: số điện thoại:0276 3824556
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