
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều tra hoạt động xây dựng 
__________________ 

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 quốc gia; 

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 sửa đổi, 

bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 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; 

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 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; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành điều tra hoạt động xây dựng theo phương án điều tra 

ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Giám đốc các doanh nghiệp hạch toán độc lập có hoạt động xây 

dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn và chủ hộ dân cư được chọn 

vào mẫu điều tra có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời số liệu theo phiếu 

điều tra. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 17/QĐ-TCTK ngày 01 

tháng 02 năm 2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
_________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 
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Điều 5. Vụ trưởng Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư, Vụ trưởng Vụ 

Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 

tài chính, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, 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; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Lưu: VT, XDĐT.  

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Bích Lâm 

 

 

 

 

 
 

 


