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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 

của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê 
ngày 12 tháng 11 năm 2021; 

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 Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK, ngày 20 tháng 5 năm 2020 
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TCTK ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2023 đối 
với Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Lịch phổ biến thông tin thống 
kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai” gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê 
công bố định kỳ hằng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do 
Cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2023. 

Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023, các đơn vị thuộc 
Cục Thống kê xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc biên soạn, 
phổ biến các thông tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo thời gian 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 2023 của Cục Thống kê, định kỳ hằng quý 
báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện Lịch phổ biến. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp; Trưởng các đơn vị thuộc 
Cục Thống kê và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận:                  
- Như Điều 3; 
- TCTK (Vụ TKTH); 
- Lãnh đạo Cục Thống kê; 
- Lưu VT, TH.                                       

CỤC TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

Phùng Đắc Hưng 
 



LỊCH PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2023  
CỦA CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CTK ngày      tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng Cục Thống kê) 
 

STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

I CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG     

1 Ấn phẩm     

1.1 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 Ước tính 29/01/2023 
Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.2 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 
tháng đầu năm 2023 Ước tính 28/02/2023 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.3 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng 
đầu năm 2023 Ước tính 29/4/2023 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.4 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng 
đầu năm 2023 Ước tính 29/5/2023 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.5 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng 
năm 2023 Ước tính 29/7/2023 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.6 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng 
năm 2023 Ước tính 29/8/2023 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.7 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 
tháng năm 2023 Ước tính 29/10/2023 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

1.8 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 
tháng  năm 2023 

Ước tính 

 

29/11/2023 

 

Ấn phẩm,  
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh 
  

  

2.1 Vốn đầu tư     

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 01 năm 2023 Ước tính 29/01/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 02 năm 2023 Ước tính 28/02/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 4 năm 2023 Ước tính 29/4/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 5 năm 2023 Ước tính 29/5/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hiện tháng 7 năm 2023 Ước tính 29/7/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 8 năm 2023 Ước tính 29/8/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 10 năm 2023 Ước tính 29/10/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách do địa 
phương quản lý theo giá hiện hành tháng 11 năm 2023 Ước tính 29/11/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

2.2 Công nghiệp     

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2023 Ước tính 29/01/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2023 Ước tính 28/02/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2023 Ước tính 29/4/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2023 Ước tính 29/5/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023 Ước tính 29/7/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2023 Ước tính 29/8/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 năm 2023 Ước tính 29/10/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2023 Ước tính 29/11/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01 
năm 2023 Ước tính 29/01/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 02 
năm 2023 Ước tính 28/02/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 4 năm 
2023 Ước tính 29/4/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 
2023 Ước tính 29/5/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 
2023 Ước tính 29/7/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 8 năm 
2023 Ước tính 29/8/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10 
năm 2023 Ước tính 29/10/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 11 
năm 2023 Ước tính 29/11/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

2.3 Thương mại, dịch vụ     

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01 năm 2023 Ước tính 29/01/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 02 năm 2023 Ước tính 28/02/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 4 năm 2023 Ước tính 29/4/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 năm 2023 Ước tính 29/5/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 7 năm 2023 Ước tính 29/7/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8 năm 2023 Ước tính 29/8/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 năm 2023 Ước tính 29/10/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 năm 2023 Ước tính 29/11/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 01 năm 2023 Ước tính 29/01/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 02 năm 2023 Ước tính 28/02/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 4 năm 2023 Ước tính 29/4/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 5 năm 2023 Ước tính 29/5/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 7 năm 2023 Ước tính 29/7/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 8 năm 2023 Ước tính 29/8/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 10 năm 2023 Ước tính 29/10/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 11 năm 2023 Ước tính 29/11/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

2.4 Giá cả     

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 01 năm 2023 Chính thức 29/01/2022 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 02 năm 2023 Chính thức 28/02/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 3 năm 2023 Chính thức 29/3/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 4 năm 2023 Chính thức 29/4/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 5 năm 2023 Chính thức 29/5/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 6 năm 2023 Chính thức 29/6/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 7 năm 2023 Chính thức 29/7/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 8 năm 2023 Chính thức 29/8/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 9 năm 2023 Chính thức 29/9/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 10 năm 2023 Chính thức 29/10/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 11 năm 2023 Chính thức 29/11/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la 
Mỹ tháng 12 năm 2023 Chính thức 29/12/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

2.4 Giao thông, vận tải     

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 01 năm 2023 Ước tính 29/01/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 02 năm 2023 Ước tính 28/02/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 04 năm 2023 Ước tính 29/4/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 05 năm 2023 Ước tính 29/5/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 07 năm 2023 Ước tính 29/7/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 08 năm 2023 Ước tính 29/8/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 10 năm 2023 Ước tính 29/10/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng 11 năm 2023 Ước tính 29/11/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

2.5 Trật tự, an toàn xã hội     

 
Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 01/2023 Chính thức 29/01/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội  

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 02/2023 Chính thức 28/02/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 3/2023 Chính thức 29/3/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 4/2023 Chính thức 29/4/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 5/2023 Chính thức 29/5/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 7/2023 Chính thức 29/7/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 8/2023 Chính thức 29/8/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng  9/2023 Chính thức 29/9/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 10/ 2023 Chính thức 29/10/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại tháng 11/2023 Chính thức 29/11/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Xã hội 

II CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ     

1 Ấn phẩm     

 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội quí I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng 
đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023 

Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 Ước tính 29/9/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh     

2.1 Tài khoản quốc gia     

 Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đâu năm 2023 Ước tính 29/6/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/6/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng năm 2023 Ước tính 29/9/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2023 Ước tính 29/9/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng năm 2023 Ước tính 29/9/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

2.2 Thu, chi ngân sách     

 Thu và cơ cấu thu NSNN trên địa bàn 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

 Chi và cơ cấu chi NSNN trên địa bàn 6 tháng năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website  
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

2.3 Nông nghiệp và thủy sản     

 
Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác; Sản lượng một số 
sản phẩm chăn nuôi chủ yếu (thời điểm 1/4) Ước tính 29/6/2023 Website 

Phòng Thu thập 
Thông tin TK 

2.4 Công nghiệp 
    

 Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý I năm 2023 
Ước tính 29/3/2023 Website  

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý II năm 2023 
Ước tính 29/6/2023 Website  

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Chỉ số sản xuất công nghiệp Quý III năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý I 
năm 2023 Ước tính 29/3/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý II 
năm 2023 

Ước tính 

 

29/6/2023 

 

Website 

 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý III 
năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý I 
năm 2023 Ước tính 29/3/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý II 
năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý III 
năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I năm 
2023 Ước tính 29/3/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý II năm 
2023 

Ước tính 29/6/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 
Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý III  năm 
2023 Ước tính 29/9/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

2.5 Vốn đầu tư 
   

 

 
Thực hiện vốn đấu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành 
Quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 
Thực hiện vốn đấu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành 
Quý II năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 
Thực hiện vốn đấu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành 
Quý III năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

2.6 Thương mại, dịch vụ     

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý II năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý III năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý II năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống quý III năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

2.7 Vận tải     

 Kết quả hoạt động vận tải tháng quý I năm 2023 Ước tính 29/3/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng quý II năm 2023 Ước tính 29/6/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải tháng quý III năm 2023 Ước tính 29/9/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

2.8 Trật tự an toàn giao thông, cháy nổ     

 
Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
GT; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại quý I năm 2023 Chính thức 29/3/2023 Website  

Phòng Thống kê 
Xã hội  

 
Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
GT; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại 6 tháng năm 2023 

Chính thức 29/6/2023 Website  
Phòng Thống kê 

Xã hội 

 
Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
GT; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại 9 tháng năm 2023 

Chính thức 29/9/2023 Website  
Phòng Thống kê 

Xã hội 

III CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM     

1 Ấn phẩm     

 Báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 Ước tính 29/12/2023 
Website và 

ấn phẩm 
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

 Niên giám thống kê năm 2022 
Số CT 2021, 
sơ bộ 2022 30/6/2023 

Website và 
ấn phẩm 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cấp tỉnh năm 2022 Ước tính 31/3/2023 
Website và 

ấn phẩm 
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

2 Chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh     

 Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 Ước tính 29/12/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 Ước tính 29/12/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 Ước tính 29/12/2023 
Ấn phẩm, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 Thu và cơ cấu thu NSNN trên địa bàn năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website  
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

 Chi và cơ cấu chi NSNN trên địa bàn năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

 Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 
Diện tích gieo trồng cây hàng năm, năng suất, sản lượng một 
số loại cây hàng năm chủ yếu năm 2023 

Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thu thập 

thông tin TK  

 
Diện tích cây lâu năm, năng suất, sản lượng một số cây lâu 
năm chủ yếu năm 2023 

Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thu thập 

thông tin TK 

 
Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác; Sản lượng một số 
sản phẩm chăn nuôi chủ yếu (thời điểm 1/10) 

Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thu thập 

thông tin TK 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp quý IV và năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website  
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý IV 
và năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 



STT Tên thông tin thống kê 

Mức độ hoàn 
chỉnh của 
thông tin 

Thời gian 
phổ biến 

Hình thức 
phổ biến 

Đơn vị liên hệ 

A B 1 2 3 4 

 Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Quý IV 
và năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website 

Phòng Thống kê 
Kinh tế 

 Sản phẩm sản xuất chủ yếu ngành công nghiệp quý IV và năm 
2023 

Ước tính 29/12/2023 Website  
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 Kết quả hoạt động vận tải năm 2023 Ước tính 29/12/2023 Website 
Phòng Thống kê 

Kinh tế 

 
Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn 
giao thông; Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại năm 2023 Chính thức 29/12/2023 Website  

Phòng Thống kê 
Xã hội 

 Tờ gấp số liệu thống kê chủ yếu của tỉnh cả năm 2023 Ước tính 29/12/2023 
Ấn phẩm, 

Info, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

IV HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI     

 
Họp báo và thông cáo báo chí về số liệu tình hình kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm 2023 

 29/6/2023 
Info, 

Website 
Phòng Thống kê 

Tổng hợp 

 
Họp báo và thông cáo báo chí về số liệu tình hình kinh tế - xã 
hội năm 2023  29/12/2023 

Info, 
Website 

Phòng Thống kê 
Tổng hợp 

 

 
 
 



Ghi chú:  

(1) Để đảm bảo việc phổ biến thông tin thống kê đúng quy định, Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân sử dụng thông tin thống kê cần: 

- Nắm rõ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 để khai thác và sử dụng kịp thời; 

- Bảo vệ tính trung thực, khách quan và tính hợp pháp của thông tin thống kê đã được Cục Thống kê và các đơn vị 
thuộc Cục Thống kê công bố. Khi trích dẫn và sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin; không được sử dụng các thông 
tin thống kê này vào những việc gây phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác; 

- Danh sách các cơ quan, đơn vị được cung cấp thông tin thống kê thường xuyên năm 2023 (được gửi kèm theo 
Lịch phổ biến này). 

(2) Nếu các mốc thời gian phổ biến trùng vào các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, thời hạn phổ biến có thể 
chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.  

(3) Địa chỉ truy cập Cổng TTĐT của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai: http://cucthongke.laocai.gov.vn. 

(4) Thông tin liên hệ: Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục Thống kê tỉnh Lào Cai; đường 1 tháng 5 phường Nam 
Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại: 02143824636./. 

 
 
 



STT Tên cơ quan, đơn vị

Tình hình 
kinh tế xã 
hội hàng 

tháng

Tình hình kinh 
tế xã hội Quí I, 

6 tháng, 9 tháng 
và cả năm

Tờ gấp số 
liệu thống kê 

chủ yếu cả 
năm 2023

Niên giám 
Thống kê tỉnh

A B 1 2 3 4

1 Văn phòng Tỉnh ủy x x x x

2
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội 
và Hội đông nhân dân tỉnh x x x x

3 Văn phòng UBND tỉnh x x x x

4 Sở Công Thương x x x x

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư x x x x

6
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn x x x x

7 Sở Tài chính x x x x

8 Sở Thông tin và Truyền thông x x x x

9 Ban quản lý các khu công nghiệp x x x x

10 Ngân hàng Nhà nước tỉnh x x x x

11 Kho bạc Nhà nước tỉnh x x x x

12 Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng x x x

13 Sở Giáo dục và Đào tạo x x x

14 Sở Khoa học và Công nghệ x x x

15 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội x x x

16 Sở Ngoại vụ x x x

17 Sở Nội vụ x x x

18 Sở Tài nguyên và Môi trường x x x

19 Sở Tư pháp x x x

20 Sở Văn hóa Thể thao x x x

21 Sở Du Lịch x x x

22 Sở Y tế x x x

23 Thanh tra tỉnh x x x

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN 
THỐNG KÊ THƯỜNG XUYÊN NĂM 2023

(Kèm theo Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai)



STT Tên cơ quan, đơn vị

Tình hình 
kinh tế xã 
hội hàng 

tháng

Tình hình kinh 
tế xã hội Quí I, 

6 tháng, 9 tháng 
và cả năm

Tờ gấp số 
liệu thống kê 

chủ yếu cả 
năm 2023

Niên giám 
Thống kê tỉnh

A B 1 2 3 4

24 Cục Thuế tỉnh x x x

25 Công an tỉnh x x x

26 Bảo hiểm xã hội tỉnh x x x

27 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh x x x

28 UBND thành phố Lào Cai x x x

29 UBND huyện Bát Xát x x x

30 UBND huyện Mường Khương x x x

31 UBND huyện Si Ma Cai x x x

32 UBND huyện Bắc Hà x x x

33 UBND huyện Bảo Thắng x x x

34 UBND huyện Bảo Yên x x x

35 UBND huyện Sa Pa x x x

36 UBND huyện Văn Bàn x x x
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