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Lêi nãi ®Çu 

Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng 

năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và 

thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên 

cạnh đó, nội dung cuốn Niên giám này còn có số liệu thống kê chủ yếu của các 

nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục 

vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

Trong lần xuất bản này, Tổng cục Thống kê tiếp tục lộ trình thực hiện Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg 

ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, một số chỉ tiêu 

thống kê kinh tế-xã hội được cập nhật đáp ứng nhu cầu của người dùng tin. 

Tổng cục Thống kê chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của 

các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. 

Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê 

quốc gia Việt Nam ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối 

tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế. 

Tæng côc Thèng kª 
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Foreword 

The Statistical Yearbook, an annual publication by General Statistics Office, 

comprises basic data reflecting the general socio-economic dynamic and situation 

of the whole country, regions and provinces. In addition, this publication also 

contains selected statistics of countries and territories in the world to provide 

reference information for studies and international comparison. 

In this release, General Statistics Office continues the routine of implementing 

the National Statistical Indicator System (NSIS), issued under the Decision No. 

43/2010/QD-TTg dated June 2, 2010 by the Prime Minister. Accordingly, a number 

of socio-economic indicators have been updated to meet the needs of data users. 

General Statistics Office would like to express its great gratitude to all 

agencies, organizations and individuals for your comments as well as contributions 

to the content and form of this publication. We look forward to receiving further 

comments to perfect Vietnam Statistical Yearbooks to better satisfy the demands 

of domestic and foreign data users. 

General Statistics Office 
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