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Phụ lục 1
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA THEO LUẬT THỐNG KÊ 2015
PHÂN CHO BỘ, NGÀNH CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
TT

Tổ chức TK
bộ, ngành

Tổng
số CT
TK
được
phân
công
thu
thập

Số CT
đã
thực
hiện
đầy đủ

Số CT
Số CT
thực
chưa
hiện
thực
chưa
hiện
đầy đủ
(chưa
(theo
gửi b/c
phân tổ,
cho
kỳ b/c) TCTK)

1

Bộ Công Thương

3

1

1

1

2

Bộ Xây dựng

2

1

1

0

3

Bộ Tài nguyên và
Môi trường

5

1

1

3

Giải trình

1. Chỉ tiêu 0909 “Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp” đã
hoàn thành
2. Chỉ tiêu 1004 "Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại" trong đó
chỉ tiêu "Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại" thiếu phân tổ theo
"loại hình kinh tế" theo Nghị định số 97
3. Chỉ tiêu 1309 "Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử" chưa có
báo cáo
1. Chỉ tiêu 1106 “Chỉ số giá XD” đã báo cáo nhưng chưa đầy đủ (thiếu
phân tổ chia theo vùng kinh tế)
2. Chỉ tiêu 1804 “Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống
cấp nước tập trung” đã báo cáo đầy đủ các phân tổ
1. CT 0101 “Diện tích và cơ cấu đất” đã công bố hoàn thiện từng phân tổ
2. CT 2005 “Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên” chưa thu thập
3. CT 2006 “Diện tích đất bị thoái hoá” chưa thu thập
4. CT 2007 “Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý” chưa thu thập
5. CT 2008 “Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người” Kỳ thu
thập số liệu 2 năm. Chỉ phân tổ theo loại khí thải và nguồn phát
thải theo các lĩnh vực: công, nông nghiệp…

16
4

Bộ Thông tin và
Truyền thông

9

0

3

6

1. Chỉ tiêu 1301 "Doanh thu Bưu chính, chuyển phát" chưa báo cáo
2. Chỉ tiêu 1302 "Sản lượng Bưu chính, chuyển phát" chưa báo cáo
3. Chỉ tiêu 1303 "Doanh thu viễn thông" thiếu phân tổ theo loại hình
kinh tế và theo tỉnh/thành phố
4. Chỉ tiêu 1304 "Số lượng thuê bao điện thoại" thiếu kỳ báo cáo tháng;
kỳ báo cáo quý và năm thiếu phân tổ theo tỉnh/thành phố
5. CT 1305 “Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động”: chưa báo cáo
(KSMS chỉ có tỷ lệ hộ có điện thoại di động)
6. CT 1306 “Tỷ lệ người sử dụng Internet” chưa báo cáo
7. Chỉ tiêu 1307 "Số lượng thuê bao truy nhập Internet" thiếu số liệu thuê
bao băng rộng di động); thiếu số liệu phân theo tỉnh/thành phố
8. CT 1308 “Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet” chưa báo cáo (KSMS
chỉ có tỷ lệ hộ có điện thoại di động)
9. CT 1310 “Dung lượng kết nối Internet quốc tế bình quân một trăm
dân” chưa báo cáo

5

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển NT

4

2

2

0

1. CT 2001 “Diện tích rừng hiện có” đã công bố hoàn thiện từng phân tổ
2. CT 2002 “Diện tích rừng được bảo vệ” thực hiện chưa đầy đủ
3. CT 2003 “Tỷ lệ che phủ rừng” đã công bố hoàn thiện từng phân tổ
4. CT 2004 “Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại” Bộ không gửi báo cáo
chính thức, chỉ xin được tổng số, không chia theo phân tổ quy đinh

6

Bộ Giao thông
vận tải

3

3

0

0

1. CT 1204 “Khối lượng hàng hóa thông qua cảng” đã báo cáo đầy đủ
2. CT 1205 “Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng
thủy nội địa” đã báo cáo đầy đủ
3. CT 1206 “Số lượng, năng lực vận chuyển hiện có và mới tăng của cảng
hàng không” đã báo cáo đầy đủ
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7

Bộ Công an

2

2

2

0

1. CT 1901 “Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn
giao thông” Thiếu phân tổ theo tỉnh/thành phố
2. CT 1902 Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại Thiếu phân tổ theo
tỉnh/thành phố

8

Bộ quốc phòng,
Bộ Công an

2

1

1

0

9

Bộ tài chính

9

4

4

1

10

Bảo hiểm xã hội
Việt Nam

3

3

0

0

- Bộ Công an đã báo cáo đầy đủ 2 CT này
- Bộ Quốc phòng:
1. CT 1704 Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam phân tổ quốc tịch
chưa đầy đủ
2. CT 1705 Số lượt người Việt Nam ra nước ngoài đã báo cáo đầy đủ
1. CT 0601 “Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước” Có nhưng chưa đầy
đủ, còn thiếu phân tổ Sắc thuế, ngành kinh tế ngành, tỉnh/thành phố
2. CT 0604 “Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước” Có nhưng chưa đầy
đủ còn thiếu phân tổ theo ngành kinh tế, theo tỉnh/thành phố
3. CT 0606 “Bội chi ngân sách nhà nước” Đã báo cáo đầy đủ
4. CT 0608 “Dư nợ của Chính phủ” Đã báo cáo đầy đủ
5. CT 0609 “Dư nợ nước ngoài của quốc gia” Đã báo cáo đầy đủ
6. CT 0610 “Dư nợ công” Đã báo cáo đầy đủ
7. CT 0711 “Tổng thu phí, chi trả bảo hiểm” Chưa báo cáo
8,9. CT 1005 “Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng” và CT 1006 “Mặt hàng
xuất khẩu, nhập khẩu hoá”: Thiếu phân tổ "Hàng tái xuất" đối với
chỉ tiêu xuất khẩu; Thiếu phân tổ theo "Phương thức vận tải" đối
với xuất, nhập khẩu
1. CT 0712 “Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm
thất nghiệp” đã báo cáo đầy đủ
2. CT 0713 “Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp” đã báo cáo đầy đủ
3. CT 0714 “Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất
nghiệp” đã báo cáo đầy đủ
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11

Ngân hàng NNVN

9

7

2

0

12

Bộ Khoa học và
Công nghệ

6

0

5

1

1. CT 0701 “Tổng phương tiện thanh toán” Đã báo cáo đầy đủ
2. CT 0702 “Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán” Đã báo cáo đầy đủ
3. CT 0703 “Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng” Đã báo cáo
đầy đủ các phân tổ từ tháng 6/2018 khi thực hiện chế độ BC thống
kê quốc gia theo Nghị định 60/NĐ-CP (trước đó thiếu phân tổ theo
tỉnh, thành phố)
4. CT 0704 “Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng” Đã báo cáo đầy
đủ các phân tổ từ tháng 6/2018 khi thực hiện chế độ BC thống kê
quốc gia theo Nghị định 60/NĐ-CP (trước đó thiếu phân tổ theo
ngành kinh tế và theo tỉnh, thành phố)
5. CT 0705 “Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng” Đã
báo cáo đầy đủ các phân tổ từ tháng 6/2018 khi thực hiện chế độ
BC thống kê quốc gia theo Nghị định 60/NĐ-CP (trước đó thiếu
phân tổ theo ngành kinh tế và theo tỉnh, thành phố)
6. CT 0706 “Lãi suất” Đã báo cáo đầy đủ các phân tổ nhưng thiếu kỳ năm
7. CT 0707 “Cán cân thanh toán quốc tế” Đã báo cáo đầy đủ
8. CT 0709 “Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam
ra nước ngoài” Chỉ tiêu này do Vụ XD và VĐT phụ trách, tuy
nhiên chỉ tiêu này đã báo cáo trong cán cân thanh toán quốc tế
nhưng không phân tổ theo công cụ đầu tư
9. CT 0710 “Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng
của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD)” Đã báo cáo đầy đủ
1. CT 1401 “Số tổ chức khoa học và công nghệ” Không có phân tổ:
tỉnh/thành phố và loại hình kinh tế
2. CT 1402 “Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ” Chỉ có
phân tổ: Khu vực hoạt động và chức năng làm việc
3. CT 1403 “Số người hoạt động nghiên cứu khoa học không có phân
tổ: lĩnh vực hoạt động
4. 1404 “Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ” Chỉ có số tổng
5. CT 1405 “Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị” không có số liệu
6. CT 1407 “Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”
Không có phân tổ: Loại hình nghiên cứu và Tỉnh/TP
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13

Bộ Giáo dục và
đào tạo

3

3

0

0

14

Bộ Y tế

5

0

5

0

15

Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch

3

2

0

1

16

Bộ Tư pháp

3

1

0

2

17

Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao

2

2

0

0

1. CT 1501 “Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên” Đã báo cáo
đầy đủ
2. CT 1502 “Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học” Đã báo cáo
đầy đủ
3. CT 1503 “Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông” Đã báo cáo đầy đủ
1. CT 1601 “Số bác sĩ, số giường bệnh trên mười nghìn dân” Chưa tính
được cho từng tỉnh do chưa phân bổ số TW quản lý trên địa bàn
tỉnh
2. CT 1605 “Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại
vắc xin” Không có phân tổ theo tỉnh
3. CT 1606 “Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng” Thiếu phân tổ
theo nhóm tuổi, thành thị/ nông thôn
4. CT 1607 “Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn
dân” Thiếu phân tổ theo giới
5. CT 1608 “Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên
một trăm nghìn dân” Thiếu phân tổ theo giới
1. CT 1701 “Số di sản văn hóa cấp quốc gia” đã báo cáo đầy đủ
2. CT 1702 “Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế” đã báo cáo đầy đủ
3. CT 1706 “Số lượt khách du lịch nội địa”: là chỉ tiêu mới đưa vào nên
chưa báo cáo
1. CT 0113 “Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử” chưa gửi báo cáo
2. CT 1907 “Số lượt người được trợ giúp pháp lý” đã báo cáo đầy đủ
3. CT 1908 “Kết quả thi hành án dân sự” Hiện nay Bộ Tư pháp đang dự
thảo Thông tư mới hướng dẫn thống kê ngành Tư pháp, theo đó
năm 2019 mới có thể triển khai báo cáo chỉ tiêu này
1. CT 1903 “Số vụ án, số bị can đã khởi tố” đã báo cáo đầy đủ
2. CT 1904 “Số vụ án, số bị can đã truy tố” đã báo cáo đầy đủ

20
18
19
20
21

22

Tòa án nhân dân
tối cao
Ban Tổ chức
Trung ương Đảng
Văn phòng QH
Bộ Nội vụ

1

1

0

0

1. CT 1905 “Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án” đã báo cáo đầy đủ

1

1

0

0

1. CT 2008 “Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng” đã báo cáo đầy đủ

1
2

1
0

0
1

0
1

Bộ Nội vụ, Văn
phòng Quốc hội,
Tòa án nhân dân tối
cao, Viện kiểm sát
nhân dân tối cao

1

0

1

0

1. CT 2009 “Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội” đã báo cáo đầy đủ
1. CT 0210 “Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân” Chỉ có số liệu một số
tỉnh, không thể tổng hợp chung + số liệu không đáng tin cậy
2. CT 0302 “Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính” chưa đến kỳ
báo cáo
1. CT 0211 “Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền”: Bộ NV
chỉ gửi số liệu về các Bộ trưởng, Thứ trưởng

Tổng số

79

34

29

16

Các chỉ tiêu chưa báo cáo là do chưa đến kỳ báo cáo
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Phụ lục 2
BỘ, NGÀNH ĐÃ BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ
THEO LUẬT THỐNG KÊ 2015

TT

Bộ, ngành

Tên văn bản

1

Bộ Công Thương

Thông tư số 40/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 về
việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công
thương

2

Bộ Kế hoạch và Đầu
tư

Thông tư số 05/ 2017/TT-BKHĐT ngày 30/11/2017
về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành
Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

3

Bộ Thông tin và
Truyền thông

Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017
quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin
và Truyền thông

4

Bộ Tư pháp

Thông tư số 10/ 2017/TT-BTP ngày 26/12/2017
quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

5

Bộ Nội vụ

Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 của
Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê
ngành Nội vụ

6

Bộ Xây dựng

Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 8/8/2018 ban
hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

7

Bộ Giao thông vận tải

Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017
quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo
cáo thống kê ngành Giao thông vận tải.

8

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài
nguyên và Môi trường

9

Thông tư số 01/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2018
Bộ Lao động - Thương
quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động
binh và Xã hội
- Thương binh và Xã hội

10

Thông tư số 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Khoa học
và Công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các
chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học
và Công nghệ

22

TT

Bộ, ngành

Tên văn bản

11

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giáo dục

12

Tòa án nhân dân tối cao

Quyết định số 288/QĐ-TANDTC ngày 15/12/2017
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tòa án

Bộ Quốc phòng

Thông tư số 141/2018/TT-BQP ngày 7/9/2018 quy
định hệ thống chỉ tiêu thống kê trong Bộ Quốc
phòng

13

14

Bộ Công an

15

Bộ Tài chính

Thông tư số 12/2016/TT-BCA, ngày 4/3/2016 quy
định về công tác thống kê trong công an nhân dân
gồm 321 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và 37 biểu mẫu
thống kê
1. Thông tư số 65/2018/TT-BTC ngày 31/7/2018
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài chính
2. Thông tư số 72/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018
ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành dự trữ
quốc gia
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Phụ lục 3
BỘ, NGÀNH ĐÃ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
THEO LUẬT THỐNG KÊ 2015

TT
1

2

Bộ, ngành
Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Tên văn bản
Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018
quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ
1. Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp
hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án
dân sự
2. Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016
Quy định một số nội dung về hoạt động thống
kê của Ngành Tư pháp

3

4

5

6

Bộ Công Thương

1. Thông tư số 41/2016/TT-BCT ngày
30/12/2016 quy định Chế độ báo cáo thống kê
áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Thông tư số 42/2016/TT-BCT ngày
30/12/2016 quy định Chế độ báo cáo thống kê
cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hành chính sự
nghiệp thuộc Bộ Công Thương

Bộ Giao thông vận tải

Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT ngày
13/12/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê
và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT

Ngân hàng Nhà nước VN

Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
35 quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng
đối với các TCTD

Tòa án nhân dân tối cao

Quyết định số 287/QĐ-TANDTC ngày
12/12/2017 ban hành chế độ báo cáo thống kê
công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án trong
hệ thống tòa án
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TT

Bộ, ngành

Tên văn bản

7

Uỷ ban Dân tộc

Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15 tháng 12
năm 2015 quy định chế độ báo cáo thống kê công
tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân
tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Bộ Thông tin
và Truyền thông

Thông tư số 10/2018/TT-BTTT, ngày 29/6/2018
quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông
tin và truyền thông

9

Viện Kiểm sát nhân dân
tối cao

Quyết định số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017
ban hành quy chế về chế độ thông tin, báo cáo và
quản lý công tác trong ngành kiểm sát nhân dân

10

Bộ Xây dựng

Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018
quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Bộ Công an

Thông tư số 64/2015/TT-BCA, ngày 9/12/2015
quy định chế độ báo cáo trong CAND và
Thông tư số 12/2016/TT-BCA, ngày 4/3/2016
quy định về công tác thống kê trong công an
nhân dân gồm 321 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu và 37
biểu mẫu thống kê

11
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TT

Bộ, ngành

Tên văn bản

Năm 2016

1

Bộ Nông nghiệp và PTNT

1. Phương án điều tra thống kê thực trạng sản xuất,
tiêu thụ và hiệu quả ngành chăn nuôi Việt Nam;
2. Phương án điều tra thống kê về thực trạng
hoạt động các loại hình tổ chức sản xuất trong
nông nghiệp;
3. Phương án điều tra thống kê về làng nghề

2

Ngân hàng Nhà nước

1. Phương án điều tra xu hướng kinh doanh;
2. Phương án điều tra kỳ vọng lạm phát;
3. Phương án điều tra vốn FDI vào Việt Nam
năm 2016

3

Bộ Công Thương

1. Phương án điều tra năng lực sản xuất của
một số sản phẩm công nghiệp;
2. Phương án điều tra thương mại điện tử

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

Phương án điều tra nghiên cứu và phát triển
năm 2016

5

Bộ Thông tin
và Truyền thông

Phương án điều tra ứng dụng máy tính và
internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành
chính sự nghiệp

6

Tổng cục Du lịch

Phương án điều tra thông tin khách du lịch nội
địa năm 2016

Năm 2017
1. Phương án điều tra thực trạng sản xuất, tiêu
thụ và hiệu quả ngành thủy sản;
1

Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

2. Phương án điều tra về thực trạng quản lý,
khai thác và hiệu quả công trình thủy lợi;
3. Phương án điều tra về thực trạng cơ giới hóa
trong nông nghiệp.
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TT

Bộ, ngành

Tên văn bản
1. Phương án điều tra xu hướng kinh doanh đối
với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân
hàng nước ngoài tại Việt Nam năm 2018;

2

Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam

2. Phương án điều tra kỳ vọng lạm phát đối với
các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng
nước ngoài năm 2017;
3. Phương án điều tra sự hài lòng của tổ chức
đối với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng
Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính.

3

Bộ Xây dựng

Phương án điều tra giá xây dựng

4

Tổng cục Du lịch

Phương án điều tra khách du lịch quốc tế đến
Việt Nam năm 2017

5

Bộ Thông tin
và Truyền thông

Thẩm định phương án điều tra thống kê hiện
trạng các tiêu chí về xã nông thôn mới trong
lĩnh vực thông tin và truyền thông

6

Bộ Công Thương

Kết quả điều tra thống kê quốc gia thương mại
điện tử

Năm 2018
1

Bộ Công Thương

Phương án điều tra năng lực sản xuất của một
số sản phẩm công nghiệp

2

Bộ Xây dựng

Phương án điều tra giá xây dựng

3

Bộ Khoa học và Công nghệ

Phương án điều tra nghiên cứu và phát triển và
phương án điều tra nhận thức công chúng về
KH&CN năm 2018

4

Tổng cục du lịch

Phương án điều tra nhân lực du lịch Việt Nam
năm 2018

6

Cục trẻ em (Bộ Lao động Thương binh và Xã hôi)

Phương án Khảo sát quốc gia về lao động trẻ
em năm 2018

7

Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn

Phương án điều tra thống kê

8

Bộ Thông tin
và Truyền thông

Phương án điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ
thông tin và truyền thông năm 2018

