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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống
thông tin và dữ liệu thống kê tài chính đến năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số
40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính
phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê
tài chính đến năm 2015 với mục tiêu và nội dung chính như sau:
I. Mục tiêu:
1. Mục tiêu tổng quát: Củng cố và phát triển hệ thống thông tin thống kê tài
chính quốc gia gắn liền với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống thống
kê tiền tệ của Nhà nước, nhằm thu thập được các thông tin tài chính trong toàn bộ
nền kinh tế quốc dân, phục vụ yêu cầu về phân tích, đánh giá, khuyến nghị hoạch
định và điều chỉnh chính sách, quản lý và điều hành, phân tích dự báo, cảnh báo
về các vấn đề liên quan tới an ninh, ổn định và phát triển nền tài chính quốc gia.
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2. Mục tiêu cụ thể:
a) Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính gắn liền với đổi mới
đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ
quốc tế; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính địa phương. Bổ sung và
điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu thống kê theo hướng bao quát đầy đủ hơn các lĩnh
vực tài chính do các tổ chức được giao nhằm tạo những công cụ, biện pháp để
cùng Chính phủ ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
b) Tích hợp, đồng bộ hoá các hình thức thu thập thông tin, phương pháp xử
lý, tổng hợp thông tin, cơ chế, chính sách cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin
thống kê.
c) Phát triển và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các
hoạt động thống kê tài chính: thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu
trữ và chia sẻ thông tin thống kê tài chính, phân tích, dự báo thống kê từ đó hình
thành hệ thống thông tin thống kê thống nhất toàn ngành tài chính.
d) Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ làm công tác thống kê.
e) Tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý,
kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để hệ thống thống kê tài
chính từ trung ương đến địa phương hoạt động đồng bộ.
II. Các nhiệm vụ chính của Kế hoạch đến năm 2015:
1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của ngành tài chính nhằm
đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu quản lý tài chính công và hoạch định chính sách
quản lý tài chính công phù hợp thông lệ quốc tế.
2. Bổ sung, sửa đổi chế độ thông tin báo cáo thống kê định kỳ từ các đơn vị
thuộc Bộ; các quỹ tài chính công ngoài ngân sách, quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm y tế.
3. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê tài chính thống nhất từ trung ương đến
địa phương. Tăng cường hỗ trợ các Sở Tài chính xây dựng và phát triển công tác
thống kê tài chính tại địa phương cả về nghiệp vụ, năng lực, tổ chức và phương
tiện, công cụ.
4. Từng bước cải tiến và hoàn thiện phương pháp thống kê tài chính, các
bảng phân loại, bảng danh mục, mã dùng chung của toàn ngành đáp ứng các yêu
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cầu công việc chính của ngành từ hoạch định, điều chỉnh chính sách đến quản lý,
điều hành và phân tích dự báo; đồng thời phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thuận
lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Bổ sung và sửa đổi các phần mềm thu thập và phân tích số liệu thống kê
thuộc lĩnh vực tài chính để bao hàm được các thông tin theo nhiệm vụ 2 nêu trên;
đồng thời đảm bảo tích hợp với các chế độ thông tin báo cáo thống kê định kỳ,
đặc biệt là hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân
sách và Kho bạc tích hợp (TABMIS), Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp
(ITAIS), Hệ thống thông tin quản lý hải quan (VCIS), Hệ thống thông tin quản lý
dự trữ quốc gia.
6. Thực hiện đầy đủ các hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu với
Chính phủ và giữa các Bộ, ngành đáp ứng nhu cầu phân tích, nghiên cứu phục vụ
hoạch định chiến lược, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học.
7. Đẩy mạnh chuẩn hoá, đồng bộ dữ liệu. Xây dựng các cơ sở dữ liệu thống
kê vi mô, vĩ mô ngành tài chính.
8. Đa dạng hoá các sản phẩm thông tin thống kê, đảm bảo thông tin thống kê
được phổ biến kịp thời, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật và phù hợp
với thực tế của Việt Nam.
9. Hoàn thành việc củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê theo Nghị
định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tăng
cường môi trường pháp lý, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết
khác cho công tác thống kê của Bộ.
10. Tiếp tục đẩy mạnh các lớp đào tạo nâng cao năng lực thống kê và phân
tích dự báo cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ thống kê tài chính toàn ngành.
III. Kinh phí xây dựng, thực hiện kế hoạch:
1. Dự trù kinh phí triển khai: 30 570 triệu đồng.
Kinh phí cụ thể được bố trí trong dự toán giao hàng năm trên cơ sở khả năng
ngân sách và tiến độ triển khai (Chi tiết tại phần V Kế hoạch kèm theo).
2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước cấp và nguồn kinh phí hợp pháp
khác theo quy định của pháp luật.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục Tin học và Thống kê Tài chính có trách nhiệm chủ trì:
a) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê tài chính
đối với toàn ngành tài chính, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu phát triển đổi mới
công tác quản lý tài chính nhà nước, yêu cầu đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ
tiêu thống kê theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010.
b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn hoá các khái niệm, phương pháp
tính đối với toàn bộ các chỉ tiêu thống kê tài chính của toàn ngành cũng như áp
dụng cho thống kê quốc gia.
c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình phát triển công
nghệ thông tin ứng dụng vào công tác thống kê và phân tích dự báo của ngành.
d) Tổ chức cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê tài chính trong nội bộ toàn
ngành từ trung ương tới các địa phương, cũng như đối với các Bộ, ngành khác.
e) Nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm của công tác thống kê tài
chính phù hợp với nhu cầu của từng loại đối tượng; phát triển các loại hình dịch
vụ trao đổi và cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu trên cơ sở các quy
định của pháp luật.
f) Tổ chức các khoá đào tạo tăng cường năng lực công tác thống kê tài chính
toàn ngành.
g) Xây dựng phương án triển khai và dự toán chi tiết các nội dung công việc
được phê duyệt theo Kế hoạch.
2. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện công tác
thống kê tài chính theo chức năng, nhiệm vụ quy định:
a) Chủ động chủ trì tổ chức triển khai các nội dung, chương trình liên quan
đến sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê tài chính thuộc lĩnh vực mình phụ
trách, chuẩn hoá các khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu.
b) Chủ động củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thống kê của
đơn vị.
c) Chủ động phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của mình, từ khâu thu thập, tổng
hợp đến lưu giữ và chia sẻ thông tin.
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d) Vụ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Tin học
và Thống kê tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tin học
và Thống kê tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài
chính và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Phạm Sỹ Danh
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KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU
THỐNG KÊ TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2179/QĐ-BTC
ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO MỘT BƯỚC MỚI ĐỐI VỚI HỆ
THỐNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH ĐẾN 2015

I.1. Kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính
đến năm 2010 được triển khai theo Quyết định số 1158/QĐ-BTC ngày 13 tháng
4 năm 2004 đã đến thời điểm kết thúc. Các mục tiêu và sản phẩm theo Kế hoạch
đề ra cơ bản hoàn thành sớm trước thời hạn 1 năm, phần còn lại đang được triển
khai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2010 hoặc là công việc cần thêm nhiều
thời gian. Đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch như sau:
- Nhiệm vụ 4.1: “Tổ chức các cuộc hội thảo, khảo sát để đánh giá lại toàn
bộ hiện trạng công tác thống kê dữ liệu của ngành”.
Đánh giá: Đã cơ bản hoàn thành. Cục Tin học và Thống kê tài chính đã tổ
chức 4 lần hội thảo:
1. Hội thảo “Xây dựng năng lực thống kê kinh tế vĩ mô” năm 2004 khi Cục
Tin học và Thống kê tài chính bắt đầu nhận nhiệm vụ thống kê tài chính.
2. Hội thảo vào năm 2005 về sửa đổi chế độ báo cáo thống kê ban hành theo
Quyết định 185/QĐ-BTC ngày 17/11/2000 thành chế độ báo cáo thống kê ban
hành theo Quyết định 616/QĐ-BTC ngày 17/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
ban hành chế độ báo cáo thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành trong cơ
quan Bộ Tài chính.
3. Hội thảo vào năm 2007 về sửa đổi chế độ báo cáo thống kê phục vụ công
tác quản lý, điều hành trong cơ quan Bộ Tài chính (Quyết định 616/QĐ-BTC
ngày 17/2/2005) thành chế độ báo cáo Thống kê tài chính theo Hệ thống chỉ tiêu
thống kê quốc gia (Quyết định 148/QĐ-BTC ngày 12/1/2007 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính).
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4. Hội thảo vào năm 2008 về Báo cáo kết quả dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn
xây dựng Hệ thống thông tin thống kê tài chính Việt Nam do Cơ quan Thương
mại và Phát triển Hoa Kỳ (USTDA) tài trợ. Hội thảo báo cáo đánh giá dự án là
cơ sở để xây dựng Kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê tài
chính đến năm 2015 này.
- Nhiệm vụ 4.2: “Xây dựng đội ngũ cán bộ thống kê chuyên trách tại Bộ,
các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài chính địa phương, được đào tạo về các phương
pháp thống kê, phương pháp phân tích, dự báo hiện đại”.
Đánh giá: Theo nhiệm vụ này, đòi hỏi phải xây dựng một đội ngũ cán bộ
thống kê chuyên trách tại Bộ, các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài chính địa phương
được đào tạo về các phương pháp thống kê, phân tích dự báo hiện đại. Việc này
chưa thể thực hiện được đầy đủ ngay, vì theo các quy định về biên chế và tổ chức
hiện hành, các Sở Tài chính không được có biên chế làm công tác thống kê
chuyên trách, chỉ có kiêm nhiệm công việc thống kê tài chính. Đội ngũ cán bộ
chuyên trách công tác thống kê tại Bộ và tại các đơn vị thuộc Bộ cũng chỉ còn tại
Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ Ngân sách Nhà nước, Uỷ ban Chứng
khoán Nhà nước, Tổng cục Hải quan. Các đơn vị khác đều đã được Bộ cho
chuyển về các đơn vị có nhu cầu nghiệp vụ cần sử dụng sản phẩm của công tác
thống kê (như bộ phận làm kế hoạch, kế toán,…).
Với đội ngũ cán bộ hiện có làm công tác thống kê tài chính ở Bộ hay ở các
địa phương dù chỉ là kiêm nhiệm công tác thống kê hay chuyên trách trong
những năm qua cũng đã liên tục được Cục Tin học và Thống kê tài chính tổ chức
các lớp đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác thống kê và phân tích dự
báo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thống kê.
- Nhiệm vụ 4.3: “Xây dựng mới hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê tài chính
trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu quốc gia,
ngành và các phân hệ về tài chính)”.
Đánh giá: Đã hoàn thành. Trong 4 năm qua, Cục Tin học và Thống kê tài
chính đã 2 lần điều chỉnh lại hệ thống chỉ tiêu thống kê cho phù hợp với các yêu
cầu. Lần thứ nhất Bộ đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-BTC ngày 17 tháng 2
năm 2005 để xác định một hệ thống chỉ tiêu thống kê mới bao gồm đầy đủ hơn
các lĩnh vực tài chính theo tổ chức mới của Bộ thay thế cho chế độ báo cáo thống
kê tài chính định kỳ đã ban hành từ năm 2000. Lần thứ hai Bộ ban hành Quyết
định số 148/QĐ-BTC ngày 12 tháng 1 năm 2007 về Chế độ báo cáo Thống kê tài
chính theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Quyết định 305/2005/QĐ-TTg
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ngày 24/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ). Hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê
này đã đáp ứng một bước yêu cầu về các chỉ tiêu báo cáo phục vụ quản lý điều
hành và hoạch định chính sách của ngành và gần hơn với định hướng Thống kê
tài chính Chính phủ (GFS).
- Nhiệm vụ 4.4: “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tài
chính”.
Đánh giá: Việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tài
chính trong thời gian qua cũng đã được tăng cường theo Quyết định phê duyệt
của Bộ số 2681/QĐ-BTC ngày 9/8/2007 về nội dung triển khai xây dựng và phát
triển Cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính - ngân sách giai đoạn 2007-2010. Đây là
Quyết định nhằm điều chỉnh cho phù hợp hơn với sự tiến bộ của khoa học công
nghệ và nhu cầu xây dựng cũng như khả năng thực thi đối với kế hoạch xây dựng
và phát triển hệ thống kho dữ liệu quốc gia về tài chính ngân sách theo Quyết
định số 30/1999/QĐ-BTC ngày 15/3/1999 của Bộ. Cơ sở dữ liệu quốc gia tài
chính - ngân sách hiện hành của Bộ Tài chính đã được các Bộ, ngành đánh giá
cao, bởi nó cùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải
quan là 2 cơ sở dữ liệu quốc gia (theo đề án 112 cũ) được xây dựng thật và hoạt
động thật. Việc kiểm điểm đánh giá cụ thể triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc
gia, được thực hiện theo một kế hoạch riêng về phát triển hệ thống Cơ sở dữ liệu
quốc gia ngành tài chính đến năm 2015.
- Nhiệm vụ 4.5: “Củng cố và nâng cấp hệ thống mạng máy tính, các máy chủ
và phần mềm đáp ứng yêu cầu thu thập xử lý, lưu trữ và truyền tin theo yêu cầu
của công tác Thống kê tài chính”.
Đánh giá: Đã hoàn thành một bước lớn thông qua việc liên tục nâng cấp,
củng cố hệ thống mạng máy tính và phần mềm đáp ứng yêu cầu thu thập và xử
lý, lưu trữ và truyền tin theo yêu cầu của công tác thống kê tài chính. Nổi nhất là
đã xây dựng lại phần mềm thu thập và tổng hợp thông tin thống kê đáp ứng các
yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu và báo cáo thống kê theo Quyết định 148/QĐ-BTC.
Sau này, khi nhu cầu quy mô dữ liệu thông tin đầu vào đòi hỏi sẽ phải tiếp tục
nâng cấp cho phù hợp để tránh lãng phí.
- Nhiệm vụ 4.6: “Nghiên cứu, xây dựng phương pháp phân tích dự báo, trên
cơ sở sử dụng các phần mềm phân tích dự báo hiện đại của quốc tế, xây dựng
các mô hình phù hợp với Việt Nam”
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Đánh giá: Đây là nhiệm vụ công việc có tính chất lâu dài, không thể trong
một giai đoạn ngắn làm được ngay. Trong những năm 2004-2007, Cục Tin học
và Thống kê tài chính đã liên tục phối hợp với các Viện Khoa học Tài chính và
một số đơn vị thuộc Bộ để tiến hành nghiên cứu vận dụng thử một số mô hình
phân tích dự báo hiện đại. Tuy nhiên, các kết quả thu được rất ít đáp ứng được
nhu cầu thực tiễn, do hệ thống các dữ liệu của ta hiện cần xử lý, đồng bộ hoá rất
nhiều mới có thể cho những kết quả khả dĩ, trong khi khả năng xử lý đồng bộ
hoá này đòi hỏi kinh nghiệm của các chuyên gia tài chính lâu năm mới có thể
làm được.
- Nhiệm vụ 4.7: “Hoàn thiện chuẩn hoá và đa dạng các loại hình cung cấp
thông tin. Xây dựng và ban hành Niêm giám thống kê tài chính hàng năm”
Đánh giá: Thực hiện việc chuẩn hoá và đa dạng hoá các sản phẩm của công
tác thống kê trong những năm qua, hệ thống các chỉ tiêu thống kê tài chính đã
được định nghĩa để đảm bảo hiểu và sử dụng thống nhất đối với mọi người sử
dụng. Gần đây nhất là hệ thống chỉ tiêu báo cáo thống kê ban hành theo Quyết
định 148/QĐ-BTC cùng các Niên giám thống kê tài chính đều được định nghĩa
rõ ràng, nhất là các chỉ tiêu về tài chính. Bộ cũng đã chấp thuận kế hoạch xây
dựng cuốn Cẩm nang thống kê tài chính của Bộ trên tờ trình Bộ của Cục Tin học
và Thống kê tài chính cho phép kết thúc dự án tư vấn “Xây dựng Hệ thống thông
tin thống kê tài chính Việt Nam”. Sản phẩm của công tác thống kê còn được biểu
hiện bằng trang “Thông tin thống kê tài chính - phục vụ lãnh đạo” được bắt đầu
xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2008. Ý tưởng xây dựng trang này bắt
nguồn từ giải pháp BI (Business Intelligence) tạo các thông tin tổng hợp nhanh
thuận tiện cho lãnh đạo khi cần nắm bắt nhanh các thông tin cần thiết phục vụ
điều hành và lãnh đạo; đồng thời có tác dụng rất lớn để cung cấp các bài phân
tích của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, giúp ích cho việc phân tích
hoạch định và điều chỉnh chính sách.
- Nhiệm vụ 4.8: “Thiết lập kênh thông tin điện tử giữa Bộ Tài chính và các
bộ, ngành liên quan”.
Đánh giá: Đây là công việc mang tính cập nhật, phụ thuộc nhiều vào khả
năng của các Bộ, ngành khác. Bởi vì, hệ thống thông tin của Bộ Tài chính là rất
lớn và đã được xây dựng từ sớm. Thực tế hiện nay chỉ có hệ thống thông tin của
ngành ngân hàng là tương đương với hệ thống thông tin của Bộ Tài chính. Vì thế,
nhiều năm qua, việc kết nối và trao đổi thông tin với các Bộ, ngành khác hầu như
chỉ ở mức thông qua các thông tin đã được đăng tải trên trang web của Bộ. Một
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số quan hệ báo cáo và nhận thông tin với Tổng cục Thống kê, trao đổi văn bản
pháp quy với cơ sở dữ liệu luật Việt Nam,… được thực hiện dưới dạng thông tin
điện tử.
I.2. Trước thực trạng công tác thống kê quốc gia hiện nay, trên cơ sở đề xuất
của dự án tư vấn “Xây dựng hệ thống thông tin thống kê tài chính Việt Nam” do
USTDA tài trợ, để đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê đầy đủ, chính xác và kịp
thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và công tác xây
dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các cấp, các
ngành, cũng như nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong cả nước và
quốc tế, đòi hỏi phải đổi mới, phát triển công tác thống kê mà trước hết là đổi
mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê theo Quyết định số 312/QĐ-TTg
ngày 2/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới đồng
bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
Theo nội dung Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê thì
trách nhiệm của các Bộ, ngành là:
- Trong Quý I năm 2010, công báo kết quả đánh giá hiện trạng công tác
thống kê của Bộ, ngành và đúc kết kinh nghiệm các nước về thống kê chuyên
ngành, lĩnh vực tương ứng với ngành, lĩnh vực Bộ, ngành đang quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành việc xây dựng, thẩm định,
phê duyệt dự toán, bố trí và hướng dẫn chi tiêu kinh phí thực hiện Đề án trong
Quý I năm 2010.
- Hoàn thành các công việc liên quan đến đổi mới và áp dụng đồng bộ hệ
thống chỉ tiêu thống kê của Bộ, ngành phụ trách, bao gồm: Xây dựng hoàn chỉnh
Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; chuẩn hoá khái niệm, phương pháp tính
các chỉ tiêu thống kê nhóm A, giải thích các chỉ tiêu thống kê nhóm B (nếu có)
của hệ thống chỉ tiêu thống kê này; hoàn thiện phương pháp và các hình thức thu
thập thông tin đầu vào (các chế độ báo cáo thống kê, kế hoạch điều tra thống kê,
đặc biệt là tổ chức các sơ sở dữ liệu thống kê khai thác từ hồ sơ đăng ký hành
chính); xây dựng các bảng phân loại thống kê chuyên ngành; xây dựng hệ thống
các sản phẩm thống kê; xây dựng cơ chế cung cấp và trao đổi thông tin thống kê
trong nội bộ Bộ, ngành cũng như các địa phương, với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Tổng cục Thống kê) và các Bộ, ngành khác trong năm 2010.
- Triển khai các hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và
truyền thông, thực hiện tin học hoá các khâu thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích,
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dự báo, lưu giữ, chia sẻ và công bố thông tin thống kê của Bộ, ngành. Xây dựng
các cơ sở dữ liệu thống kê vi mô, vĩ mô và mạng tin học. Kết nối và chia sẻ thông
tin thống kê trong nội bộ Bộ, ngành cũng như với Sở, ngành của các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương, với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và
với các Bộ, ngành khác trong năm 2010.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn, triển
khai và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị của Bộ, ngành thực hiện các nội
dung thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành trong đề án theo đúng lộ trình đề ra trong
năm 2011.
- Từ năm 2010 đến năm 2015, hàng năm tiến hành báo cáo đánh giá tình
hình và kết quả triển khai Đề án của Bộ, ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng
cục Thống kê) tổng hợp chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Ngoài nhiệm vụ chung các các Bộ, ngành nêu trên, Bộ Tài chính và Bộ Nội
vụ còn có nhiệm vụ sau đây:
+ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục
Thống kê), các Bộ, ngành khác và các địa phương thẩm định, trình phê duyệt và
bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo các nội dung nêu tại khoản 7, Mục IV trong
năm 2010.
+ Bộ Nội vụ trong năm 2010: (i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa
phương triển khai các nội dung về tổ chức, biên chế của Hệ thống thống kê tập
trung; thống kê Bộ, ngành; thống kê Sở, ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương và thống kê xã, phường, thị trấn; (ii) Bố trí kinh phí đào tạo lại đội
ngũ các bộ, công chức thống kê để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt
động của ngành Thống kê.
Các việc nêu trên, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã đi trước một bước
qua việc thực hiện Quyết định số 1158/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2004 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên đến nay cần nâng cao thêm một bước mới để
tiếp tục củng cố và hoàn thiện hơn hệ thống thống kê tài chính quốc gia theo
đúng vai trò và ý nghĩa của nó trong nền kinh tế xã hội tiên tiến và xu thế hội
nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
I.3. Theo kết quả của dự án tư vấn “Xây dựng hệ thống thông tin thống kê tài
chính Việt Nam”, sau khi nghiên cứu và phân tích hiện trạng của hệ thống chỉ
tiêu thống kê hiện hành đã kết luận “Hệ thống chỉ tiêu thống kê hiện nay đã đáp
ứng được cả hai yêu cầu về quản lý của ngành và cung cấp số liệu cho hệ thống
chỉ tiêu quốc gia. Hệ thống chỉ tiêu thống kê gồm hai phần: 17 chỉ tiêu theo hệ
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thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và 11 chỉ tiêu thống kê tài chính của Bộ, ngành;
82 biểu báo cáo phân tổ và phụ lục về khái niệm, phương pháp tính của từng chỉ
tiêu đã bao trùm hầu hết các hoạt động của ngành tài chính. Trên cơ sở xem xét
từng mẫu biểu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính ban hành kèm theo
Quyết định số 148/QĐ-BTC, nhóm tư vấn đánh giá hệ thống chỉ tiêu này khá tốt,
bao trùm đầy đủ các lĩnh vực quản lý của ngành. Vì vậy, nhóm tư vấn đề nghị
giữ nguyên hệ thống chỉ tiêu hiện hành, đồng thời hệ thống chỉ tiêu số liệu này sẽ
được đưa vào hệ thống thông tin thống kê tài chính quốc gia (NFSIS)” (trang 2,
Báo cáo tóm tắt của Báo cáo Kết quả dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tư vấn xây dựng Hệ
thống thông tin thống kê tài chính Việt Nam” do cơ quan Thương mại và Phát
triển Hoa Kỳ tài trợ, Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2009).
Theo kết luận trên, trong thời gian tới, trên cơ sở hệ thống chỉ tiêu thống kê
hiện hành, công tác thống kê tài chính Nhà nước cần được mở rộng để bao quát
đầy đủ hơn các nguồn tài chính quốc gia còn chưa được đưa vào hệ thống chỉ tiêu
này; đồng thời cần tạo hệ thống dữ liệu thông tin chuyển đổi sang các chỉ tiêu sao
cho hài hoà hơn với các chỉ tiêu thống kê mà quốc tế thường sử dụng, cùng với
đó là việc tạo một cơ sở dữ liệu thống kê với nhiều công cụ khai thác hỗ trợ
người sử dụng, nhất là phục vụ phân tích dự báo và hoạch định, điều chỉnh chính
sách. Muốn vậy, còn phải nâng cấp đội ngũ cán bộ và nghiên cứu điều chỉnh lại
tổ chức bộ máy để đáp ứng các yêu cầu ở mức cao hơn theo chuẩn mực quốc tế.
I.4. Căn cứ pháp lý: việc nâng cao một bước mới đối với hệ thống thông tin
thống kê tài chính đến 2015 dựa vào các văn bản pháp lý sau:
- Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003.
- Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.
- Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ
quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ.
- Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan
ngang Bộ.
- Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ
quy định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài
chính.
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- Quyết định số 82/2004/QĐ-BNV ngày 17 tháng 11 năm 2004 về ban hành
hướng dẫn chức danh, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của các Giám đốc Sở, Ban, Ngành
thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó có quy định
rõ nhiệm vụ của các Giám đốc Sở là “Tổ chức công tác tổng hợp thông tin thống
kê, báo cáo, lưu trữ về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành” (điểm 2.1.5 Điều 3).
- Quyết định số 83/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 ban hành quy
định chức danh, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương. Trong đó cũng quy định rõ nhiệm vụ của Giám đốc
Sở Tài chính là “Tổ chức công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo, lưu trữ về lĩnh
vực tài chính trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật” (điểm
2.1.6. Điều 3).
- Công văn số 548/TTg-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng
Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì xây dựng Đề án đổi mới đồng
bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
- Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
- Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác thống kê khác của Chính phủ,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH ĐẾN 2015

1. Xác định mục tiêu và phương hướng:
- Tổ chức hệ thống thông tin thống kê tài chính phải đáp ứng đầy đủ cả 3 loại
nhiệm vụ chính của công tác quản lý tài chính nhà nước là: Hoạch định và điều
chỉnh chính sách; Quản lý và điều hành theo chính sách đã đề ra và Phân tích dự
báo, đánh giá các kết quả đã thực hiện để xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế
hoạch phát triển của ngành.
- Trong giai đoạn tới, để hệ thống thông tin thống kê phục vụ công tác
nghiên cứu, phân tích cần sắp xếp, tổ chức, phân loại hệ thống dữ liệu thông tin
trên cơ sở yêu cầu của người sử dụng và phản ánh được các quy luật của số liệu.
Củng cố hệ thống thông tin thống kê tài chính quốc gia. Đồng thời xác định rõ
mức độ yêu cầu thông tin của mỗi cấp lãnh đạo (tổng hợp và chi tiết đến đâu) để
bố trí cung cấp thông tin cho hợp lý và hữu ích nhất.
- Xây dựng các Cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu để tập hợp toàn bộ dữ liệu, thông
tin phục vụ yêu cầu nghiên cứu, phân tích dữ liệu. Hệ thống thông tin phải được
sàng lọc, sắp xếp để đảm bảo tính thống nhất, thuận tiện cho mọi người sử dụng.
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- Việc nâng cao công tác thống kê ở bước mới phải gắn liền với việc hoàn
thiện tổ chức của ngành tài chính và của hệ thống thống kê quốc gia, gắn liền với
việc củng cố và hoàn thiện môi trường pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm
đủ kinh phí và các nguồn lực khác để triển khai thực hiện.
2. Mục tiêu:
2.1. Mục tiêu tổng quát:
Củng cố và phát triển hệ thống thông tin thống kê tài chính quốc gia gắn liền
với hệ thống thống kê kinh tế quốc dân và hệ thống thống kê tiền tệ của Nhà
nước, nhằm thu thập được các thông tin tài chính trong toàn bộ nền kinh tế quốc
dân, phục vụ yêu cầu về phân tích, đánh giá, khuyến nghị hoạch định và điều
chỉnh chính sách, quản lý và điều hành, phân tích dự báo, cảnh báo về các vấn đề
liên quan tới an ninh, ổn định và phát triển nền tài chính quốc gia.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính gắn liền với đổi mới
đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn, thông lệ
quốc tế; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê tài chính địa phương. Bổ sung và
điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu thống kê theo hướng bao quát đầy đủ hơn các lĩnh
vực tài chính do các tổ chức được giao nhằm tạo những công cụ, biện pháp để
cùng Chính phủ ổn định và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
- Tích hợp, đồng bộ hoá các hình thức thu thập thông tin, phương pháp xử lý,
tổng hợp thông tin, cơ chế, chính sách cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin
thống kê.
- Phát triển và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt
động thống kê tài chính: thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp, phổ biến, lưu trữ và
chia sẻ thông tin thống kê tài chính, phân tích, dự báo thống kê từ đó hình thành
hệ thống thông tin thống kê thống nhất toàn ngành tài chính.
- Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ
cán bộ làm công tác thống kê.
- Tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý,
kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để hệ thống thống kê tài
chính từ Trung ương đến địa phương hoạt động đồng bộ.
2.3. Mô hình tổng thể về công tác thống kê tài chính:
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MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

HỆ THỐNG THỐNG KÊ
TẬP TRUNG
(TỔNG CỤC THỐNG KÊ)

Chỉ đạo
CÁC
Trao đổi
dữ liệu

CƠ QUAN
ĐẢNG, NHÀ NƢỚC,
CHÍNH PHỦ

ẤN
PHẨM
THỐNG

BỘ TÀI CHÍNH
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Cơ quan
Thống kê
Các Bộ, ngành

Trao đổi

THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

CHÍNH
–
PHÂN

Trao đổi

Tổ chức
Thống kê
Quốc tế

KÊ TÀI

Cung cấp

CỤC TIN HỌC &

Chỉ đạo

Đơn vị
Thống kê
trong ngành

TÍCH

Trao đổi Chỉ đạo
Trao đổi
Thống kê Sở
Tài chính tỉnh

BỘ TÀI CHÍNH

DOANH NGHIỆP
&
CÔNG DÂN

THỐNG
KÊ
CÁC CƠ QUAN

–
DỰ

NGHIÊN CỨU

BÁO
TỔ CHỨC
QUỐC TẾ

NGHIỆP VỤ

DỊCH VỤ
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III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH ĐẾN 2015

1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của ngành tài chính nhằm
đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu quản lý tài chính công và hoạch định chính sách
quản lý tài chính công phù hợp thông lệ quốc tế.
2. Bổ sung, sửa đổi chế độ thông tin báo cáo thống kê định kỳ từ các đơn vị
thuộc Bộ; các quỹ tài chính công ngoài ngân sách, quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm y tế.
3. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê tài chính thống nhất từ trung ương đến
địa phương. Tăng cường hỗ trợ các Sở Tài chính xây dựng và phát triển công tác
thống kê tài chính tại địa phương cả về nghiệp vụ, năng lực, tổ chức và phương
tiện, công cụ.
4. Từng bước cải tiến và hoàn thiện phương pháp thống kê tài chính, các
bảng phân loại, bảng danh mục, mã dùng chung của toàn ngành đáp ứng các yêu
cầu công việc chính của ngành từ hoạch định, điều chỉnh chính sách đến quản lý,
điều hành và phân tích dự báo; đồng thời phù hợp với chuẩn mực quốc tế, thuận
lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin.
5. Bổ sung và sửa đổi các phần mềm thu thập và phân tích số liệu thống kê
thuộc lĩnh vực tài chính để bao hàm được các thông tin theo nhiệm vụ 2 nêu trên;
đồng thời đảm bảo tích hợp với các chế độ thông tin báo cáo thống kê định kỳ,
đặc biệt là hệ thống chế độ kế toán áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân
sách và Kho bạc tích hợp (TABMIS), Hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp
(ITAIS), Hệ thống thông tin quản lý hải quan (VCIS), Hệ thống thông tin quản lý
dự trữ quốc gia.
6. Thực hiện đầy đủ các hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu với
Chính phủ và giữa các Bộ, ngành đáp ứng nhu cầu phân tích, nghiên cứu phục vụ
hoạch định chiến lược, dự báo, cảnh báo, nghiên cứu khoa học.
7. Đẩy mạnh chuẩn hoá, đồng bộ dữ liệu. Xây dựng các cơ sở dữ liệu thống
kê vi mô, vĩ mô ngành tài chính.
8. Đa dạng hoá các sản phẩm thông tin thống kê, đảm bảo thông tin thống kê
được phổ biến kịp thời, minh bạch, đúng các quy định của pháp luật và phù hợp
với thực tế của Việt Nam.
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9. Hoàn thành việc củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê theo Nghị
định 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn
và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tăng cường
môi trường pháp lý, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho
công tác thống kê của Bộ.
10. Tiếp tục đẩy mạnh các lớp đào tạo nâng cao năng lực thống kê và phân
tích dự báo cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ thống kê tài chính toàn ngành.
IV. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp:
1.1. Để thực hiện các nhiệm vụ 1, 2, 3, 4, 5 cần tiếp tục tăng cường cách thu
thập và tổng hợp các thông tin dữ liệu từ các nguồn dữ liệu, từ các đơn vị cơ sở
lên bằng phương thức chế độ báo cáo định kỳ là chủ yếu.
Trong giai đoạn trước mắt, định hướng là không dùng giải pháp đưa ra nhiều
chỉ tiêu rồi yêu cầu các cơ sở báo cáo (thông qua sửa đổi, bổ sung chế độ báo
cáo). Vấn đề đặt ra phải xây dựng chế độ báo cáo chủ yếu dựa vào các thông tin
chi tiết theo các mẫu biểu báo cáo sẵn có và kết hợp thông qua chế độ báo cáo
thống kê kế toán. Các cấp trung gian cần thông tin dữ liệu tổng hợp, thì phải
dùng các công thức tổng hợp của mình để xây dựng ra các thông tin hữu ích cho
mình. Khi có sự khác nhau về hệ thống chỉ tiêu thì sử dụng các bảng chuyển đổi
chỉ tiêu để tổng hợp theo các thông tin dữ liệu cần có. Nghĩa là sử dụng tối đa
những thông tin sẵn có từ cấp dưới để tổng hợp.
Đặc biệt, tận dụng hệ thống thông tin tích hợp theo TABMIS, ITAIS,
VCIS,…để tạo các báo cáo tổng hợp theo từng nhu cầu.
Trong quan hệ với hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế quốc dân (SNA) do Bộ
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì: Hiện nay, Bộ Tài chính đã có mối quan hệ thường
xuyên về báo cáo và thu thập thông tin kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, còn rất nhiều
chỉ tiêu liên quan đến việc điều hành tài chính tiền tệ và doanh nghiệp chưa thiết
lập. Trong thời gian tới, cần thúc đẩy mối quan hệ này và nhất là đặt vấn đề nối
mạng tự động cung cấp và chia sẻ thông tin đa chiều giữa các cơ quan.
Trong quan hệ với hệ thống thống kê ngân hàng: hiện nay, hệ thống thống kê
tiền tệ, thanh toán do Ngân hàng nhà nước chủ trì cũng là một hệ thống thống kê
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được IMF đánh giá tích cực. Tuy nhiên hầu như các quan hệ chia sẻ thông tin
giữa tài chính và tiền tệ còn rất hạn chế. Bộ Tài chính cần chủ động kết nối chia
sẻ thông tin thường xuyên với hệ thống thống kê tiền tệ này.
1.2. Để thực hiện nhiệm vụ 6, cần đẩy mạnh sử dụng hệ thống thông tin theo
chuyên ngành. Đặc biệt xây dựng các bảng chuyển đổi dữ liệu và tổng hợp trên
cơ sở hệ thống thông tin từ các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các quỹ
an sinh xã hội và quỹ tài chính công ngoài ngân sách. Việc trao đổi thông tin dữ
liệu với Chính phủ, với các Bộ, ngành thực hiện thông qua xây dựng các cơ sở dữ
liệu quốc gia theo các quy định chung của Nhà nước.
1.3. Để thực hiện nhiệm vụ 7 được tốt hơn, cần xây dựng cơ chế tài chính
đối với việc trao đổi thông tin dữ liệu nhằm tăng cường trách nhiệm về tính chính
xác, kịp thời, đầy đủ và bảo mật trong thực hiện cung cấp và lưu trữ thông tin dữ
liệu cũng như tăng cường trách nhiệm trong việc chuẩn hoá và tổ chức lại dữ liệu
trong các kho dữ liệu, sẵn sàng cho việc cung cấp và trao đổi thông tin thực sự
hữu ích đối với người sử dụng.
1.4. Để thực hiện nhiệm vụ 8, cần xây dựng và thường xuyên cập nhật chuyên
trang web về “Thống kê tài chính và phân tích dự báo”. Việc đa dạng hoá các sản
phẩm của công tác thống kê sẽ linh hoạt theo hướng thuận tiện nhất cho từng
nhóm người sử dụng. Chẳng hạn đối với cấp Lãnh đạo Bộ có thể in ấn bằng thông
tin nhanh hàng ngày trong khuôn khổ 2 trang; đầu hàng tuần có bổ sung các nhận
định, bình luận thị trường tuần qua và xu thế tuần tới,… Đối với người sử dụng
phổ thông sẽ chủ yếu qua các trang web và có thêm nhiều công cụ hỗ trợ phân tích
nhanh và gọn bên cạnh các mô hình phân tích dự báo chuẩn, chính xác….
1.5. Để thực hiện nhiệm vụ 9, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án “Đổi
mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê” ban hành theo Quyết định số
312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời Cục Tin học
và Thống kê tài chính cần chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai xây
dựng phương án củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê theo Nghị định
số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và
tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ .
1.6. Để thực hiện nhiệm vụ 10, cần xác định rõ mục tiêu và nhu cầu về
chương trình đào tạo theo từng loại đối tượng, quy mô và giải pháp để tạo ra kế
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hoạch tổng thể triển khai đến 2015 theo từng năm, trình Bộ duyệt để chủ động
triển khai hàng năm.
2. Tổ chức thực hiện:
2.1. Cục Tin học và Thống kê Tài chính có trách nhiệm chủ trì:
a) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu, báo cáo thống kê tài chính
đối với toàn ngành tài chính, đảm bảo phù hợp với các yêu cầu phát triển đổi mới
công tác quản lý tài chính nhà nước, yêu cầu đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ
tiêu thống kê theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010.
b) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chuẩn hoá các khái niệm, phương pháp
tính đối với toàn bộ các chỉ tiêu thống kê tài chính của toàn ngành cũng như áp
dụng cho thống kê quốc gia.
c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng chương trình phát triển công
nghệ thông tin ứng dụng vào công tác thống kê và phân tích dự báo của ngành.
d) Tổ chức cung cấp và chia sẻ thông tin thống kê tài chính trong nội bộ toàn
ngành từ trung ương tới các địa phương, cũng như đối với các Bộ, ngành khác.
e) Nghiên cứu phát triển các loại hình sản phẩm của công tác thống kê tài
chính phù hợp với nhu cầu của từng loại đối tượng; phát triển các loại hình dịch
vụ trao đổi và cung cấp thông tin cho đối tượng có nhu cầu trên cơ sở các quy
định của pháp luật.
f) Tổ chức các khoá đào tạo tăng cường năng lực công tác thống kê tài chính
toàn ngành.
g) Xây dựng phương án triển khai và dự toán chi tiết các nội dung công việc
được phê duyệt theo Kế hoạch.
2.2. Các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện công tác
thống kê tài chính theo chức năng, nhiệm vụ quy định:
a) Chủ động chủ trì tổ chức triển khai các nội dung, chương trình liên quan
đến sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu thống kê tài chính thuộc lĩnh vực mình phụ
trách, chuẩn hoá các khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu.
b) Chủ động củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy thống kê của
đơn vị.
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c) Chủ động phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của mình, từ khâu thu thập, tổng
hợp đến lưu giữ và chia sẻ thông tin.
d) Vụ Kế hoạch -Tài chính có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Tin học và
Thống kê tài chính bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch.
V. KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện kế hoạch được đảm bảo từ các nguồn: Ngân sách Nhà
nước cấp và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trong
quá trình thực hiện hàng năm Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng dự
toán chi để trình Bộ duyệt; Việc sử dụng, quyết toán kinh phí được căn cứ trên
công việc thực tế triển khai và chế độ, định mức quy định hiện hành của Nhà
nước.
Để thực hiện các mục tiêu đã nêu tại phần III, kế hoạch phát triển hệ thống
thông tin và dữ liệu ngành tài chính đến năm 2015 thực hiện các công việc chủ
yếu như sau:
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TT

Tên công việc

Cơ quan, đơn vị
thực hiện

Thời gian
bắt đầu
triển khai

Tổng cộng kinh phí
I
1
2

Dự trù kinh phí thực hiện trong các năm
(Triệu đồng)
2010

2011

2012

2013

2014

Tổng
số
(Triệu
2015 đồng)

2 320 5 740 6 160 6 380 6 550 3 420 30 570

Xây dựng đề án, chế độ chính sách về thống kê tài chính
Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt kiểm tra thực hiện các Chủ trì: Cục THTKTC
văn bản quy định về công tác thống kê trong ngành tài chính

230

Triển khai Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu Chủ trì: Cục THTKTC
thống kê” đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết Phối hợp: Các đơn vị trong Bộ
định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010. Cụ thể kinh phí năm
2010 theo dự kiến cấp cho Bộ gồm các hoạt động sau:
+ Đánh giá hiện trạng công tác Thống kê của Bộ
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ giải thích khái niệm,
nội dung, phạm vi, phƣơng pháp tính, nguồn số liệu của
các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc
gia đƣợc phân công.
+ Rà soát, sửa đổi, bổ sung và Hệ thống chỉ tiêu thống kê tài
chính theo hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.
+ Giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phƣơng pháp tính,
nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê tài chính.
+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ xây dựng, sửa đổi
Chƣơng trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Tài chính
thực hiện.
+ Xây dựng kế hoạch chƣơng trình điều tra thống kê của Bộ.
+ Tổ chức tập huấn triển khai các chỉ tiêu thống kê quốc gia
thuộc Bộ Tài chính đƣợc phân công phụ trách, hệ thống
chỉ tiêu thống kê ngành tài chính
+ Phối hợp với Bộ KHĐT sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành ban hành kèm
theo Quyết định số 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008.

1

Quý I
năm 2010

Quý II
năm 2010

50

50

50

50

50

50

300

700

550

200

200

200

200

2050

50
100
200
200
50

50
500

TT

Tên công việc

Cơ quan, đơn vị
thực hiện

Thời gian
bắt đầu
triển khai

+ Tổng kết việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản có
liên quan tại Bộ Tài chính
+ Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản có
liên quan.

2011

2012

2013

2014

50
Quý I
năm 2011

4

Nghiên cứu xây dựng và duy trì chế độ báo cáo thống kê tài - Chủ trì: Cục THTKTC
chính từ các địa phƣơng (Sở Tài chính)
- Phối hợp: Các Sở Tài chính
+ Xây dựng chế độ báo cáo và hệ thống phần mềm ứng
dụng truyền nhận báo cáo thực hiện năm 2011.
+ Duy trì cập nhật thông tin và chế độ báo cáo thực hiện
hàng năm.

Quý I
năm 2011
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Bổ sung, sửa đổi chế độ thông tin báo cáo thống kê định kỳ Chủ trì:
từ các đơn vị thuộc Bộ
Cục THTKTC
Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ

Biên soạn cuốn cẩm nang Thống kê tài chính Nhà nƣớc

2010

Tổng
số
(Triệu
2015 đồng)

50

3

5

Dự trù kinh phí thực hiện trong các năm
(Triệu đồng)

Chủ trì: Cục THTKTC

Quý III
năm 2010

300

500

300

150

150

150

150

150

1100

150

Nghiên cứu xây dựng, ban hành chế độ báo cáo của Quỹ Chủ trì: Cục THTKTC
Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm Y tế để từng bƣớc đƣa báo Phối hợp: Vụ HCSN
cáo đầy đủ của những đơn vị này vào tổng hợp Thống kê tài
chính Chính phủ

Quý IV
năm 2011

300

100

100

100

100

700

7

Xây dựng và thực hiện chuyển đổi hệ thống chỉ tiêu báo cáo Chủ trì: Cục THTKTC
hiện hành về thu chi ngân sách sang chuẩn mực thống kê tài Phối hợp: Vụ NSNN, KBNN
chính chính phủ (GFS) của IMF

Quý II
năm 2012

500

100

100

100

100

900

8

Thuê tƣ vấn xây dựng để trình Bộ phê duyệt đề án chiến Chủ trì: Cục THTKTC
lƣợc phát triển thống kê tài chính Việt Nam giai đoạn 2015- Phối hợp: Các Tổng cục, các
2020, tầm nhìn 2025
đơn vị thuộc Bộ

6

2

Quý I
năm
2014

800

800

TT

9

Tên công việc
Tổ chức điều tra thống kê tài chính theo yêu cầu của Bộ

Cơ quan, đơn vị
thực hiện
Chủ trì: Cục THTKTC

Thời gian
bắt đầu
triển khai

Dự trù kinh phí thực hiện trong các năm
(Triệu đồng)
2010

2011

2012

2013

2014

Tổng
số
(Triệu
2015 đồng)

Quý I
năm

3000

3000

2013
II Tổ chức công tác thống kê và phân tích
10 Tổ chức xuất bản Niên giám thống kê tài chính hàng năm Chủ trì: Cục THTKTC
Quý I, Quý III
(phiên bản tóm tắt và chính thức)
Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ hàng năm
- Xuất bản niên giám thống kê tóm tắt thực hiện vào Quý I
hàng năm.
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100

120

140

160

180

200

900

100

100

100

100

100

100

600

70

70

70

70

70

70

420

100

100

100

100

100

500

1000

150

150

150

150

1600

- Xuất bản niên giám thống kê chính thức thực hiện vào Quý
III hàng năm
11 Duy trì và cập nhật Trang thông tin thống kê tài chính - phục Chủ trì: Cục THTKTC
vụ lãnh đạo (lanhdao.btc) trên hệ thống mạng hạ tầng truyền
thông của Bộ

Duy trì cập
nhật thƣờng
xuyên

12 Duy trì và củng cố Hệ thống thông tin báo cáo thống kê tài Chủ trì: Cục THTKTC
chính đang triển khai theo Quyết định 148/QĐ-BTC ngày
12/1/2007 và các Quyết định bổ sung sửa đổi.

Duy trì cập
nhật thƣờng
xuyên

13 Tổ chức phân tích và đánh giá báo cáo Bộ về tình hình kinh Chủ trì: Cục THTKTC
tế, xã hội, ngân sách Tháng, Quý, Năm
Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ
14 Xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô để thu thập tổng hợp Chủ trì:
các chỉ tiêu về kinh tế xã hội phục vụ công tác quản lý điều Cục THTKTC
hành và hoạch định chính sách trong ngành tài chính.
Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ
+Thực hiện xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu kinh tế
vĩ mô vào năm 2010.
+Thực hiện duy trì cập nhật CSDL hàng năm.

3

Quý I
năm 2011
Quý II
năm
2011

TT

Tên công việc

Cơ quan, đơn vị
thực hiện

15 Xây dựng và cập nhật Hệ thống thông tin thống kê kinh tế, Chủ trì: Cục THTKTC
xã hội, tài chính, ngân sách tổng hợp của các tỉnh thành phố. Phối hợp: Các Sở Tài chính
+ Xây dựng ứng dụng dạng hiển thị và phân tích dƣới dạng
bản đồ thực hiện vào năm 2010
+ Duy trì cập nhật hệ thống thông tin và ứng dụng thực hiện
hàng năm
16 Tổ chức hội thảo với các đơn vị trong và ngoài bộ về việc Chủ trì: Cục THTKTC
hợp tác và cung cấp trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê
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17 Xây dựng đề án trao đổi tích hợp số liệu thống kê tài chính Chủ trì: Cục THTKTC
giữa Cục Tin học và Thống kê tài chính, Tổng Cục Hải Quan, Phối hợp: Các Tổng Cục
Tổng Cục Thuế, Kho bạc Nhà nƣớc, Tổng Cục Dự trữ Nhà nƣớc.
18 Xây dựng ứng dụng trao đổi số liệu thống kê với các cơ quan Chủ trì: Cục THTKTC
tổ chức bên ngoài Bộ Tài chính

Thời gian
bắt đầu
triển khai

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng
số
(Triệu
2015 đồng)

300

150

150

150

150

150

Thực hiện
năm 2010
Tổ chức cập
nhật hàng
năm

1050

Quý I
năm 2012

200

200

2000

2000

Quý IV
năm 2012
Quý III
năm 2014

III Xây dựng các bảng phân loại thống kê (mã số) và công
tác phân tích dự báo
19 Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 35/QĐ-BTC ngày Chủ trì: Cục THTKTC
06/1/2010 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành Quy định hệ
thống danh mục điện tử dùng chung ngành Tài chính.

Quý I
năm 2010

20 Trình Bộ ban hành Quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định Chủ trì: Cục THTKTC
90/2007/QĐ-BTC về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Quý IV
năm 2010

21 Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành tài Chủ trì: Cục THTKTC
chính nghiên cứu, đánh giá và xây dựng trình Bộ ban hành
các bảng mã phân loại thống kê khác

Quý III

4

Dự trù kinh phí thực hiện trong các năm
(Triệu đồng)

Năm 2011

2500

2500

TT

Tên công việc

Cơ quan, đơn vị
thực hiện

22 Thuê chuyên gia tƣ vấn xây dựng và thực hiện đề án phân Chủ trì: Cục THTKTC
tích dự báo phục vụ cho công tác lập dự toán thu, chi ngân Phối hợp: Vụ NSNN
sách nhà nƣớc

Thời gian
bắt đầu
triển khai

năm 2010
và hàng năm
Quý I
năm 2011
và hàng năm

24 Tổ chức mua sắm bản quyền phần mềm chuyên dụng cho Chủ trì: Cục THTKTC
công tác phân tích dự báo

Quý III
năm 2012

IV Công tác Tổ chức và Đào tạo
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Thực hiện
hàng năm

+ Từ 2013 - 2015: Mỗi năm tuyển 2 cán bộ
- Tổ chức quy hoạch và bổ nhiệm 2 Phó trƣởng phòng, 01
Trƣởng phòng cho Phòng Thống kê - Cục Tin học và
Thống kê tài chính
26 Tổ chức thực hiện chế độ phụ cấp ƣu đãi nghề Thống kê Chủ trì: Vụ TCCB.
theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27-3-2009 của Phối hợp: Cục THTKTC
Thủ tƣớng Chính phủ.

Quý IV
năm 2010

27 Trình Bộ phƣơng án củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức Chủ trì: Cục THTKTC
thống kê theo Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 Phối hợp:
năm 2010 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Vụ TCCB
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Quý IV
năm 2011

5

2010

2011

2012

2013

2014

Tổng
số
(Triệu
2015 đồng)

900

600

600

600

600

3300

100

100

100

100

100

500

Quý I

23 Tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học về thống kê và phân tích Chủ trì: Cục THTKTC
dự báo

25 - Cục Tin học và Thống kê tài chính tuyển thêm 15 công Chủ trì: Vụ TCCB.
chức làm công tác thống kê, cụ thể nhƣ sau:
Phối hợp: Cục THTKTC
+ Năm 2010 - 2012: Mỗi năm tuyển 3 cán bộ

Dự trù kinh phí thực hiện trong các năm
(Triệu đồng)

200

200

Công ty
kinh doanh
quốc tế

TT

Tên công việc

Cơ quan, đơn vị
thực hiện

Thời gian
bắt đầu
triển khai

Dự trù kinh phí thực hiện trong các năm
(Triệu đồng)
2010

2011

2012

2013

2014

Tổng
số
(Triệu
2015 đồng)

1000

250

250

1000

250

28 Trình Bộ nội dung triển khai và tổ chức bộ máy công tác Chủ trì: Cục THTKTC
thống kê tài chính tại các Sở Tài chính
Phối hợp: Vụ TCCB

Quý I
năm 2011

29 Đào tạo chuyên sâu về công tác thống kê và dự báo trong Chủ trì: Cục THTKTC
nƣớc và nƣớc ngoài

Thực hiện
hàng năm

250

Quý III
năm 2010

100

3000

+ Kinh phí 250 triệu dành cho đào tạo trong nƣớc
+ Kinh phí 1000 triệu dành cho đào tạo tại nƣớc ngoài
30 Mở lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ về thống kê cơ bản theo Chủ trì: Vụ TCCB
chƣơng trình quy định của Tổng cục Thống kê cho các cán Phối hợp: Cục THTKTC
bộ đƣợc xếp ngạch công chức thống kê trong ngành tài chính.
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31 Tổ chức đào tạo khai thác Cơ sở dữ liệu kinh tế vĩ mô phục Chủ trì: Cục THTKTC
vụ công tác quản lý điều hành và hoạch định chính sách
trong ngành tài chính.
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Quý II
năm 2012
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32 Tổ chức hội nghị: Tập huấn nghiệp vụ thống kê tài chính, Chủ trì: Cục THTKTC
triển khai việc thực hiện kế hoạch triển khai công tác thống
kê tài chính giai đoạn 2010-2015

Qúy IV
năm 2011

300

33 Tổ chức đoàn đi khảo sát, học tập kinh nghiệm tổ chức công Chủ trì: Cục THTKTC;
tác thống kê tại nƣớc ngoài
Phối hợp: Vụ TCCB, Vụ HTQT

Quý III
năm 2010
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