Sáng ngày 19/5, Bưu điện Đà Nẵng - Cục Thống kê TP Đà Nẵng đã chính thức ký kết hợp tác trên các lĩnh vực
chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê. Hợp tác này chính thức mở ra cho 2
bên nhiều cơ hội phát triển mới, đồng thời khai thác tối đa lợi thế của nhau để thực hiện tốt các nhiệm vụ được
giao, đặc biệt nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên.

Ông Trần Văn Trung - Cục trưởng Cục Thống kê TP Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Khánh Nga ký kết thỏa thuận hợp tác trên các
lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê

Được biết, theo thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động
thống kê, 2 bên cùng nhau phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết và chương trình triển khai cụ thể hàng năm.
Ông Trần Văn Trung - Cục trưởng, cho biết: Cục Thống kê TP Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê,
có trách nhiệm giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý Nhà nước về hoạt động thống kê trên
địa bàn; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng Cục trưởng; cung cấp thông tin kinh
tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền TP cũng như và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Do yêu cầu trên, công tác thống kê trải dài đến tận mọi đình hình địa bàn xã, phường.
Mỗi năm, Cục Thống kê TP Đà Nẵng có 30 cuộc điều tra thống kê và theo chu kỳ 10 năm/ 1 lần, tổ chức Tổng điều
tra về Dân số-Nhà ở; Doanh nghiệp và Nông nghiệp - Nông thôn và Thủy sản. Mỗi lần như thế, Cục huy động từ
500 đến 2.000 cộng tác viên.
Ông Trần Văn Trung đánh giá cao sự đồng thuận của lãnh đạo 2 đơn vị để cùng đi đến ký kết hợp tác. Bưu điện Đà
Nẵng hiện có đội ngũ Giao dịch viên và nhân viên rất tận tụy, trách nhiệm với công việc, thạo nghiệp vụ. Nay chỉ cần
bồi dưỡng thêm nghiệp vụ về thống kê thì có thể đảm đương công việc như một cộng tác viên chuyên trách.
Những yêu cầu như thu thập số liệu, dữ liệu, nhập liệu, tạo báo cáo thống kê hoàn chỉnh, đội ngũ các anh chị Bưu
điện Đà Nẵng đều có khả năng hoàn thành tốt. Điều này sẽ khắc phục được một hạn chế về nguồn nhân lực của
Ngành Thống kê hiện nay: đầu việc ngày càng tăng nhưng biên chế thì ngày càng cắt giảm.

Lãnh đạo Cục Thống kê TP Đà Nẵng tặng Bưu điện Đà Nẵng ấn phẩm "Đà Nẵng bước tiến 20 năm qua con số
thống kê".

Bà Nguyễn Thị Khánh Nga – Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng – cũng khẳng định: Đội ngũ của chúng tôi đang có mặt
tại 60 điểm giao dịch sẽ đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nghiệp vụ thống kê, mà Cục Thống kê TP Đà
Nẵng ủy quyền cho chúng tôi thực hiện.
Năm 2016, Bưu điện Đà Nẵng đã có cuộc tập dượt lớn về nghiệp vụ này khi xây dựng dữ liệu về an sinh xã hội của
TP Đà Nẵng. Bưu điện Đà Nẵng đã triển khai gần 245.000 tờ khai thu thập dữ liệu từ 1 triệu đơn vị hồ sơ bảo hiểm
xã hội-bảo hiểm y tế.

Hiện Bưu điện Đà Nẵng đang đảm nhận chi trả lương cho các cán bộ hưu trí (33.000 hồ sơ chi trả) và đối tượng
được hưởng các chính sách bảo trợ (34.000 hồ sơ); nghiệp vụ thống kê được triển khai thường xuyên và nguồn dữ
liệu cần cho các yêu cầu thống kê cũng rất phong phú.

Ấn phẩm của ngành Thống kê được biên soạn và ấn hành nhân kỷ
niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc TƯ với 2 khổ (sách bỏ túi và
sách thông dụng).

Đặc biệt, với hệ thống chuyển phát kết nối với các Bưu điện, hệ thống Bưu cục trải dài trên cả nước; Bưu điện Đà

Nẵng có thể đáp ứng nhanh các yêu cầu chuyển phát công văn, tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho nghiệp vụ của ngành
Thống kê, nhất là phục vụ cho các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê trên diện rộng.
Đồng thời đảm bảo khả năng thực hiện công tác truyền thông, phát ấn phẩm đến từng người dân trên địa bàn Đà
Nẵng theo yêu cầu của ngành Thống kê; vận chuyển và chuyển phát bưu phẩm, bưu kiện có tính đặc thù hay yêu
cầu khẩn cấp.
Bên cạnh đó, Bưu điện Đà Nẵng cũng sẽ thực hiện việc chi hộ các khoản chi của Cục Thống kê TP Đà Nẵng, như
chi thù lao cho các đối tượng và cộng tác viên, điều tra viên thống kê; thu hộ các khoản thu khác từ các cơ quan
thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu.
“Hiện chúng tôi đã ứng dụng CNTT và Truyền thông đồng bộ vào quy trình tiếp nhận – vận chuyển – chuyển phát
đến đúng địa chỉ. Hành trình của một bưu phẩm, bưu kiện được giám sát chặt chẽ trên hệ thống máy tính và các
thiết bị cầm tay” – bà Khánh Nga cho biết thêm.
Được biết, ngày 17/2/2017, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thống kê Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp
tác số 15/TTHT/BĐVN-TCTK về việc hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt
động thống kê.
Ký kết này mở đầu cho hoạt động hợp tác giữa 2 ngành Bưu điện-Thống kê trên cả nước.
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