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BÁO CÁO
Tổng kết công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014-2018
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___________________

Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2013 đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của công
tác thống kê bộ, ngành thời kỳ 2014-2018 là tiếp tục hoàn thiện phương pháp
nghiệp vụ, củng cố ổn định tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống
kê, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo,
điều hành của bộ, ngành chủ quản, các cơ quan Nhà nước và tổ chức, cá nhân khác.
Trong 5 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và thống kê bộ,
ngành đã tích cực phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Ngành. Báo cáo tổng kết
công tác thống kê bộ, ngành giai đoạn 2014-2018 và phương hướng nhiệm vụ các
năm tiếp theo tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC GIAI ĐOẠN 2014-2018

1. Xây dựng, thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê
bộ, ngành và chương trình điều tra thống kê
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác thống kê, thời gian qua các bộ, ngành
đã chú trọng xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo
cáo thống kê bộ, ngành làm cơ sở thu thập số liệu đáp ứng nhu cầu thông tin của Hệ
thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của
Lãnh đạo bộ, ngành.
Đến nay 22 bộ, ngành đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành 1, trong
đó 15 bộ, ngành đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ với Hệ thống chỉ
tiêu thống kê quốc gia mới được quy định trong Luật Thống kê 2015, bao gồm: Bộ
Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư
pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ
Tài chính.
Đã có 21 bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với sở,
ngành địa phương, trong đó 11 bộ, ngành đã thực hiện rà soát, cập nhật và ban hành
chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành phù hợp với các quy định của Luật Thống
1

Ban hành theo Luật Thống kê 2003 và Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
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kê 2015 và hệ thống chỉ tiêu thống kê mới của bộ, ngành, bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ
Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Tòa án nhân dân tối cao, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao, Bộ Xây dựng, Bộ Công an.
Trên cơ sở thông tin thu thập được, các bộ, ngành đã tổng hợp, công bố phần
lớn chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công2, chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, đồng
thời thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời và nâng cao chất
lượng thống kê, cụ thể:
Bộ Công Thương đã thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân
công và 77/85 chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương. Ngoài ra còn kết hợp nhiều chỉ
tiêu, thông tin thống kê để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu kế hoạch
của Bộ; phân tích các mối quan hệ, các cân đối lớn của nền kinh tế ảnh hưởng đến
ngành cùng những vấn đề mang tính quy luật phát triển của ngành từ đó xây dựng kế
hoạch cho những năm tiếp theo.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiến hành rà soát, điều chỉnh các
chỉ tiêu thống kê Ngành phù hợp với chỉ tiêu thống kê quốc gia và chế độ báo cáo
thống kê tổng hợp được phân công thực hiện; đến nay đã tiến hành thu thập, tổng
hợp thông tin của 14/19 chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công, trong đó 10 chỉ
tiêu tổng hợp và công bố đầy đủ các phân tổ; 93/186 chỉ tiêu thống kê ngành Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ Xây dựng thu thập, tổng hợp thông tin 9/9 chỉ tiêu thống kê quốc gia được
phân công, trong đó 5 chỉ tiêu công bố đầy đủ các phân tổ; Bộ Giao thông vận tải
thu thập, tổng hợp 9/9 chỉ tiêu; Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, công bố
7/9 chỉ tiêu.
Bộ Tài chính triển khai kịp thời các văn bản liên quan đến công tác thống kê;
tổ chức thu thập, tổng hợp hầu hết các chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công,
trong đó 13/21 chỉ tiêu công bố đầy đủ các phân tổ. Đồng thời chuẩn hóa hệ thống
chỉ tiêu, biểu mẫu báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền đưa thông
tin, dữ liệu báo cáo điện tử từ các đơn vị thuộc và trực thuộc về Bộ, trong biên
soạn và phổ biến thông tin.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thường xuyên rà soát hệ thống báo cáo thống kê
đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến thị trường, đáp ứng yêu cầu
thông tin chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ; đồng thời tăng cường thu thập, tổng
hợp, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính, tiền
tệ trong nước và quốc tế. Xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác phân tích, dự báo,
hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ.
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Theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong số 206/350 chỉ tiêu thống kê
quốc gia được phân công chủ trì thực hiện, đến 31/12/2015 các bộ, ngành đã thu thập, tổng hợp và công bố đầy đủ
được 82 chỉ tiêu; 20 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp toàn bộ nhưng mới công bố được một số phân tổ; 23 chỉ tiêu thu
thập, tổng hợp toàn bộ nhưng chưa công bố; 51 chỉ tiêu thu thập, tổng hợp chưa đầy đủ; 30 chỉ tiêu chưa thu thập,
tổng hợp (xem chi tiết tại Phụ lục 1).
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Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy định pháp
lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê thuộc lĩnh vực quản lý. Tổ
chức rà soát hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu
cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác thống kê; tăng cường kiểm tra các đơn vị
và địa phương nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin thống kê và phù hợp với các quy
định của Ngành.
Thông tin thống kê của ngành Kiểm sát và ngành Tòa án được đảm bảo thông
suốt từ cấp huyện đến cấp tỉnh và Trung ương. Đến nay, ngành Kiểm sát đã thu
thập đầy đủ thông tin các hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kiểm sát nhân dân 3,
trong đó có 2 chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công thực hiện. Thông tin thống
kê ngành Toà án được cập nhật hàng tháng trên hệ thống phần mềm thống kê của
Ngành; kỷ luật báo cáo thống kê được thực hiện nghiêm túc, 100% các đơn vị trong
ngành Tòa án báo cáo số liệu bảo đảm theo biểu mẫu do Tòa án nhân dân tối cao
quy định.
Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ
Y tế và một số bộ, ngành khác thời gian qua tiếp tục tập trung xây dựng và hoàn
thiện các văn bản pháp lý quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động
thu thập, tổng hợp thông tin các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê
ngành, lĩnh vực, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo
bộ, ngành.
Các bộ, ngành cũng tổ chức thực hiện tốt các cuộc điều tra được phân công
trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra khác của bộ,
ngành. Trong đó: Bộ Công Thương tổ chức 2 cuộc điều tra được phân công và 3
cuộc điều tra của Ngành. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng
cục Thống kê phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện 7 cuộc điều tra. Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam từ năm 2016 ban hành Chương trình điều tra thống kê trong
lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng định kỳ hàng năm; triển khai chính thức cuộc Điều tra
kỳ vọng lạm phát định kỳ hàng tháng; Điều tra xu hướng kinh doanh định kỳ hàng
quý đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Điều
tra xu hướng tín dụng thử nghiệm 6 tháng/lần từ năm 2017. Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã giao hầu hết các cuộc điều tra cho các Tổng cục/Cục quản
lý chuyên ngành chủ trì thực hiện. Từ năm 2016 đến tháng 8/2018, Tổng cục Thống
kê đã thẩm định 20 Phương án điều tra thống kê của các bộ, ngành: Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng
cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
3

Ngành Kiểm sát nhân dân có 2 hệ thống chỉ tiêu thống kê: (1) Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền
công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp gồm 398 chỉ tiêu; (2) Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong
hoạt động tư pháp gồm 171 chỉ tiêu.
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2. Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê và Luật Thống kê 20154
Trong những năm qua, các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) tích cực thực hiện các hoạt động của Chiến lược phát
triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây
viết gọn là Chiến lược), đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thống kê 2015
và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Đến nay, 19 bộ, ngành5 đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược thuộc
phạm vi quản lý; tham gia hội nghị phổ biến, hội nghị tập huấn các nội dung của
Chiến lược do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; phối hợp, cung cấp thông tin phục
vụ đánh giá đầu kỳ và giữa kỳ của Chiến lược, đồng thời hàng năm báo cáo tình
hình và kết quả thực hiện Chiến lược để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo
Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, ngành đã triển khai thực hiện tất cả 40 hoạt động được giao trong
Chiến lược phát triển Thống kê6, trong đó 22 hoạt động đã hoàn thành và 18 hoạt
động đang tiếp tục thực hiện. Bên cạnh việc quan tâm củng cố, hoàn thiện tổ chức
thống kê, các bộ, ngành đã chú trọng nghiên cứu, áp dụng phương pháp luận thống
kê theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó: Bộ Tài chính đã nghiên cứu chuyển đổi thí điểm
số liệu thống kê tài chính - ngân sách Nhà nước sang định dạng thống kê tài chính
Chính phủ (GFSM2001) và đăng tải số liệu thu chi ngân sách giai đoạn 2001-2012
theo chuẩn GFSM2001 trên website của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam lập Bảng cán cân thanh toán quốc tế bảo đảm hướng dẫn tại Cẩm
nang cán cân thanh toán (BPM6)...
Luật Thống kê 2015 quy định 186 chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó 79 chỉ
tiêu phân công cho 21 bộ, ngành chủ trì thu thập, tổng hợp; 107 chỉ tiêu phân công cho
Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành thu thập, tổng hợp. Theo sự
phân công, nhiều bộ, ngành đã chủ động nghiên cứu, triển khai thu thập, tổng hợp
số liệu gửi Tổng cục Thống kê theo quy định 7. Đến thời điểm hiện nay, các bộ,
ngành đã thu thập, tổng hợp được 63/79 chỉ tiêu ở các mức độ phân tổ khác nhau,
trong đó 34 chỉ tiêu đầy đủ các phân tổ; 29 chỉ tiêu đã thu thập, tổng hợp nhưng
chưa đủ đầy đủ; 16 chỉ tiêu chưa thực hiện (xem chi tiết tại phụ lục 2). Nhìn chung,
Chi tiết xem báo cáo “Tình hình thực hiện Luật thống kê 2015” và “Kết quả 7 năm thực hiện Chiến lược phát triển
Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của bộ, ngành”.
5
Gồm: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Bảo hiểm
xã hội Việt Nam; Bộ Quốc Phòng; Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ
Giao thông vận tải; Bộ Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc;
Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông.
6
Theo Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 9/2/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Kế hoạch thực hiện
Chiến lược phát triển Thống kê.
7
Bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
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các báo cáo, chỉ tiêu thống kê do các bộ, ngành phụ trách thu thập gửi Tổng cục
Thống kê có chất lượng tương đối tốt. Nội dung các chỉ tiêu, phương pháp thu thập
và xử lý số liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu.
Việc xây dựng, sửa đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê
được các bộ, ngành quan tâm thực hiện. Đến nay 15 bộ, ngành đã ban hành hệ
thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; 11 bộ, ngành ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành phù hợp với Luật Thống kê 2015 (xem chi tiết tại phụ lục 3). Tuy
nhiên hầu hết các bộ, ngành chưa ban hành phân loại thống kê mới thay thế các
phân loại thống kê ban hành theo Luật Thống kê năm 2003 trước đây (riêng Bộ Tài
chính đã ban hành Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài
chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã
luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết).
Công tác phân tích và dự báo thống kê được tăng cường. Đã có 6 bộ, ngành
hình thành đơn vị chuyên trách về phân tích và dự báo, gồm: Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải; riêng
Tổng cục Thống kê đã thành lập Tổ phân tích và dự báo thống kê. Một số báo cáo
phân tích, dự báo có chất lượng được các bộ, ngành thực hiện thời gian gần đây
như: Báo cáo kiểm kê đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế
(Tổng cục Thống kê); dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu và số thu ngân sách nhà
nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa (Bộ Tài chính); dự báo các chỉ tiêu vĩ
mô quan trọng như CPI, GDP, M2, tín dụng, xuất nhập khẩu (Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam); dự báo các chỉ tiêu liên quan đến thị trường lao động (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội); dự báo các mặt hàng nông lâm thủy sản theo quý (Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); dự báo vận tải hành khách, hàng hóa (Bộ
Giao thông vận tải); phân tích và dự báo tình hình tội phạm (Tòa án nhân dân tối
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
3. Phổ biến thông tin thống kê và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin
thống kê
3.1. Hoạt động phổ biến thông tin thống kê
Các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phổ biến thông tin thống kê theo
hướng kịp thời, đầy đủ, khách quan, minh bạch, phù hợp với Chính sách phổ biến
thông tin thống kê Nhà nước và Luật Thống kê 2015 8. Nhiều bộ, ngành đã xây
dựng và công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ
thông tin trong hoạt động phổ biến thông tin thống kê, hình thức phổ biến và hệ
thống sản phẩm thông tin thống kê ngày càng đa dạng nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu
của các đối tượng dùng tin trong và ngoài nước.
8

Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê
quy định cụ thể về hoạt động phổ biến thông tin thống kê thay thế Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
ban hành theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
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Đến nay hầu hết các bộ, ngành đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử,
Cổng thông tin điện tử giúp người dùng tin tiếp cận nhanh chóng và thuận lợi hơn.
Trong đó: Bộ Tài chính công khai các thông tin, số liệu về ngân sách Nhà nước và
nợ công; Tổng cục Hải quan công bố hệ thống thông tin xuất, nhập khẩu hàng hóa;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về thị trường chứng khoán. Bộ
Thông tin và Truyền thông cập nhật thường xuyên số liệu thuê bao điện thoại, thuê
bao internet, đồng thời đăng tải Sách trắng Công nghệ thông tin - Truyền thông
hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bên
cạnh việc điện tử hóa trong chia sẻ, cung cấp thông tin, báo cáo giữa các đơn vị
trong ngành đã tích cực công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động
ngân hàng, cán cân thanh toán quốc tế trên Trang thông tin điện tử của Ngân hàng
Nhà nước. Một số đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư như Cục Đầu tư nước
ngoài, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh công bố định kỳ thông tin về tình hình thu
hút đầu tư nước ngoài, việc thành lập, tạm ngừng và giải thể doanh nghiệp trên
Trang thông tin điện tử của đơn vị.
Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê với các nội dung chuyên sâu về lĩnh
vực quản lý của bộ, ngành ngày càng phong phú, đa dạng. Bên cạnh các báo cáo
nhanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và báo cáo năm, còn có các báo cáo phân
tích chuyên sâu, các ấn phẩm kết quả điều tra do bộ, ngành thực hiện như: Báo cáo
công khai dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước, các bản tin về nợ công, thị
trường bảo hiểm của Bộ Tài chính; Báo cáo Năng lực sản xuất của một số sản phẩm
công nghiệp, thương mại điện tử của Bộ Công Thương; báo cáo chuyên đề về dinh
dưỡng, HIV/AIDS, tài khoản y tế quốc gia của Bộ Y tế; Sách trắng công nghệ
thông tin - truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông... Nhiều bộ, ngành đã
biên soạn và phát hành Niên giám thống kê chuyên ngành hoặc ấn phẩm thường
niên về thống kê như: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tòa án
nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan...
3.2. Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa thống kê bộ, ngành và Tổng
cục Thống kê
Thời giai qua, công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa thống kê bộ, ngành
và Tổng cục Thống kê ngày càng được quan tâm và đi vào thực chất hơn trong các
khâu: Thu thập, tổng hợp, xử lý, cung cấp, phổ biến thông tin, trao đổi nghiệp vụ
thống kê. Hầu hết bộ, ngành thực hiện tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê
về tình hình phát triển của ngành, lĩnh vực quản lý cho Tổng cục Thống kê thông qua
hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê như: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và
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Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), Cục Xuất nhập
cảnh (Bộ Công an); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng)... Nhiều bộ,
ngành còn chia sẻ, cung cấp kịp thời các thông tin chuyên ngành, số liệu từ các cuộc
điều tra, Tổng điều tra do bộ, ngành chủ trì để Tổng cục Thống kê có thêm thông tin
biên soạn báo cáo, số liệu phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Về phía Tổng cục Thống kê đã thường xuyên phổ biến, cung cấp tới bộ, ngành
các thông tin, sản phẩm thống kê quan trọng do Tổng cục Thống kê thu thập, tổng
hợp, biên soạn như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, Niên giám thống
kê hàng năm, Kết quả tổng hợp cùng các chuyên đề phân tích chuyên sâu từ các
cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê, các thông tin, số liệu khác khi có yêu cầu của
bộ, ngành. Hàng quý Tổng cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu với sự
tham dự của đại diện bộ, ngành liên quan.
Việc hợp tác, phối hợp trong công tác thống kê ngày càng hiệu quả hơn. Tổng
cục Thống kê và các bộ, ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng,
triển khai Luật Thống kê và các văn bản thi hành, Chính sách phổ biến thông tin
thống kê Nhà nước, hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê. Phối hợp thực hiện
Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến
năm 2030, Hệ thống phổ biến dữ liệu chung của IMF, các đề án lớn như: Đề án hội
nhập thống kê ASEAN, Đề án đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phối hợp thực hiện các cuộc Tổng điều
tra, điều tra thống kê, trong đó phối chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong Điều tra thu
thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015; phối
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông trong Tổng điều tra Nông thôn, nông
nghiệp và thủy sản năm 2016; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và đặc biệt
là với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) trong Tổng điều tra kinh tế năm 2017.
Đặc biệt trong năm 2017 và năm 2018, Tổng cục Thống kê đã phối hợp chặt
chẽ với các bộ, ngành trong việc xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng
quý cùng với các giải pháp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ để
chỉ đạo, điều hành nền kinh tế. Phối hợp xây dựng kế hoạch điều chỉnh giá một số
mặt hàng do Nhà nước quản lý như xăng, dầu, điện, dịch vụ y tế, giáo dục phù hợp
với thực tiễn, tiệm cận dần với giá thị trường, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu kiểm
soát lạm phát dưới mức Quốc hội đề ra; xây dựng Báo cáo kiểm kê, đánh giá thực
chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế trình Bộ Chính trị.
Hoạt động trao đổi nghiệp vụ giữa Tổng cục Thống kê và thống kê bộ, ngành
cũng được tăng cường, thực hiện thường xuyên hơn. Nhiều bộ, ngành đã phối hợp
với Tổng cục Thống kê tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, tập huấn
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nghiệp vụ thống kê. Tổng cục Thống kê đã tham gia góp ý, thẩm định các dự thảo
hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra của bộ,
ngành và địa phương.
Để tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và
bộ, ngành, đến nay Tổng cục Thống kê đã trực tiếp ký Quy chế phối hợp với 8 bộ,
ngành, bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Ban Kinh tế Trung ương, Tổng cục
Thuế, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Riêng Bộ Tài chính đã ký Quy chế phối
hợp, trao đổi thông tin dữ liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong đó có thông tin
thống kê). Với sự quan tâm của Lãnh đạo bộ, ngành trong chỉ đạo thực hiện các
Quy chế đã ký kết, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê và
bộ, ngành được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là sự hợp tác, phối hợp ngày càng hiệu quả
giữa Tổng cục Thống kê với một số bộ, ngành như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Tổng cục Thuế... Hiện nay, Quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa
Tổng cục Thống kê với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt
Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang được khẩn trương hoàn thiện.
Nhờ sự phối hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi nghiệp vụ thường xuyên, thống
kê bộ, ngành và Tổng cục Thống kê đã và đang tạo thành mạng lưới thông tin thống
kê thông suốt, từng bước bảo đảm tính thống nhất giữa số liệu của Tổng cục Thống
kê và số liệu của các bộ, ngành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin, góp
phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê.
4. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê
Những năm qua, các bộ, ngành đã quan tâm, chú trọng phát triển và ứng dụng
công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và phổ biến
thông tin thống kê9. Hầu hết các bộ, ngành đều có Trang thông tin điện tử; một số
bộ, ngành xây dựng các đề án ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai hệ thống báo cáo mới hỗ trợ công
tác kiểm tra, rà soát tự động nhằm giảm thiểu sai sót; xây dựng kho dữ liệu theo
thông lệ các Ngân hàng Trung ương đang sử dụng; triển khai thí điểm phần mềm xử
lý, tổng hợp số liệu của Điều tra xu hướng kinh doanh, Điều tra kỳ vọng lạm phát.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành dự án Nâng cấp hạ tầng
công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, trong đó có các cơ sở dữ liệu thống
kê; xây dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử phục vụ hiệu quả việc cung cấp,
phổ biến các thông tin thống kê.
9

Đã có 13 bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; 15 bộ, ngành đã và đang xây
dựng các phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu theo chế độ báo cáo định kỳ do bộ, ngành chịu trách nhiệm.
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Bộ Tài chính xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu dự
phòng của Bộ phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu, thống nhất mô hình thông tin và cơ
sở dữ liệu trong toàn Ngành. Tòa án Nhân dân tối cao đã xây dựng phần mềm về
Chế độ báo cáo thống kê. Ủy ban Dân tộc xây dựng phần mềm báo cáo chế độ
thống kê công tác dân tộc, ứng dụng gửi báo cáo qua Cổng thông tin điện tử, Trang
thông tin điện tử của Ủy ban.
Với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thống kê, việc thu
thập, xử lý, công bố và phổ biến số liệu thống kê tại các bộ, ngành ngày càng hiệu
quả hơn, rút ngắn thời gian cập nhật dữ liệu, tiết kiệm nhân lực và chi phí.
5. Củng cố, hoàn thiện tổ chức thống kê bộ, ngành
5.1. Tình hình thực hiện Nghị định số 03/2010/NĐ-CP10 và triển khai Nghị
định số 85/2017/NĐ-CP11 của Chính phủ
Thực hiện Nghị định số 03/2010/NĐ-CP, các bộ, ngành đã quan tâm xây dựng,
tăng cường bộ máy, tổ chức thống kê. Qua tổng hợp báo cáo của bộ, ngành, có 18/22
bộ, ngành thành lập tổ chức thống kê từ cấp phòng trở lên; 1 bộ có bộ phận thống kê
do công chức kiêm nhiệm và 3 bộ không có công chức làm công tác thống kê 12.
Trong số 18 bộ, ngành đã thành lập tổ chức thống kê, 15 bộ, ngành có tổ chức
thống kê cấp phòng 13; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Vụ Dự báo, thống kê; Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao có Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin. Riêng
Bộ Tài chính, ngoài Phòng Thống kê thuộc Cục Tin học và Thống kê Tài chính thực
hiện công tác thống kê chung của Bộ, còn có tổ chức thống kê tại các đơn vị trực
thuộc như: Phòng Phân tích, dự báo và thống kê ngân sách Nhà nước (thuộc Vụ
Ngân sách Nhà nước); Phòng Thanh toán nợ và Thống kê (thuộc Cục Quản lý nợ và
Tài chính đối ngoại); Phòng Thống kê và Thông tin Bảo hiểm (thuộc Cục Quản lý và
Giám sát bảo hiểm); Phòng Thống kê thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê
Hải quan (Tổng cục Hải quan); Phòng Thống kê thuộc Cục Công nghệ Thông tin
(Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước)... Tổng số công chức làm công tác thống kê tại
22 bộ, ngành là 187 người, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 49 người, Bộ
Tài chính 65 người (gồm 34 công chức thống kê chuyên trách và 31 công chức
kiêm nhiệm công tác thống kê).
Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
11
Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ thống tổ
chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ.
12
Có 4 bộ không thành lập tổ chức thống kê riêng theo Nghị định số 03/2010/NĐ-CP là: Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
13
Bộ Công Thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ủy Ban dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao.
10
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Để củng cố công tác thống kê nhà nước nói chung và thống kê bộ, ngành nói riêng,
ngày 19 tháng 7 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP quy
định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống
kê bộ, cơ quan ngang bộ. Điều 6 của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP quy định rõ “Tổ
chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ là Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch tài
chính hoặc tổ chức hành chính khác thuộc bộ, cơ quan ngang bộ”. Thực hiện quy
định trên, các bộ, ngành tiếp tục kiện toàn tổ chức thống kê trên cơ sở khối lượng
công tác thống kê và nhu cầu thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành
của bộ, ngành. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập đơn vị cấp phòng thực
hiện công tác thống kê của Bộ thuộc Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Phòng công
tác Quốc hội và thống kê kế hoạch); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập
Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch, Tài chính.
Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, ngành đến nay chưa triển khai hoặc triển khai
chưa đúng quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP nên còn tồn tại các mô hình
tổ chức thực hiện công tác thống kê khác nhau. Bên cạnh đó, công chức làm thống
kê ở nhiều bộ, ngành còn ít, kiêm nhiệm nhiều việc, không ổn định và thiếu kiến
thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê.
5.2. Tình hình thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ,
công chức làm công tác thống kê
Kết quả thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức
làm công tác thống kê theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ còn hạn chế; hiện nay hầu hết các đơn vị chưa triển khai thực hiện chế độ phụ
cấp ưu đãi theo nghề thống kê cho công chức làm công tác thống kê do chưa có tổ
chức thống kê chuyên trách hoặc chưa có công chức làm công tác thống kê chuyên
trách. Hiện nay mới có 1 công chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được
hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê (ngạch Thống kê viên chính).
6. Triển khai công tác thống kê tại các cơ quan chuyên môn ở địa phương
và các đơn vị trực thuộc bộ, ngành
Thời gian qua, các bộ, ngành đã chú trọng củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy
thống kê và từng bước chuẩn hóa quy trình xử lý, tổng hợp báo cáo thống kê áp
dụng thống nhất từ Trung ương đến địa phương (sở, ngành cấp tỉnh). Nhiều bộ,
ngành đã xây dựng, ban hành văn bản quy định về hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo
thống kê áp dụng cho các đơn vị trực thuộc và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh như:
Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ
Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án
Nhân dân tối cao.
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Hệ thống báo cáo thống kê từ cơ sở đến bộ, ngành được thực hiện khoa học,
bài bản hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành các kênh cung cấp thông
tin thống kê cơ bản và đầy đủ. Một số bộ, ngành đã tổ chức các lớp tập huấn trong
toàn ngành từ Trung ương đến cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao
hiệu quả triển khai, thực hiện công tác thống kê tại cơ sở.
Bên cạnh đó, một số bộ, ngành trên cơ sở Quy chế phối hợp và chia sẻ thông
tin ký với Tổng cục Thống kê đã hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Bưu điện tỉnh,
thành phố) ký thỏa thuận phối hợp, chia sẻ thông tin với Cục Thống kê tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương.
Một số sở, ngành đã hình thành tổ chức thống kê trực thuộc như: Sở Khoa học
và Công nghệ, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh 14, các sở, ban, ngành
khác đã bố trí công chức kiêm nhiệm làm công tác thống kê phục vụ công tác quản
lý, điều hành của sở, ban, ngành, UBND cấp tỉnh và cung cấp thông tin cho thống
kê bộ, ngành.
7. Tình hình triển khai một số đề án lớn của ngành Thống kê15
Thời gian qua, ngành Thống kê đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban
hành nhiều Đề án quan trọng trong lĩnh vực thống kê như: Đề án tăng cường quản
lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030; Đề án đổi mới quy trình biên
soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đề
án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020; Đề án ứng dụng và phát triển
công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn
2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án xây dựng Bộ chỉ số đánh giá mức độ hỗ
trợ và phát triển doanh nghiệp; đang biên soạn, trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.
Các bộ, ngành đã phối hợp chặt chẽ, tích cực với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
trong suốt quá trình soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai
thực hiện Đề án như: Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Tổ
công tác; cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo nội dung Đề án, góp phần nâng
cao chất lượng thông tin thống kê.
II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh các kết quả quan trọng đã đạt được, công tác thống kê bộ, ngành thời
gian qua còn một số hạn chế, bất cập trên các mặt chủ yếu sau 16:
(1) Việc xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống
kê và văn bản pháp lý trong lĩnh vực thống kê của một số bộ, ngành còn chậm, chưa
kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Thống kê 2015. Một số bộ, ngành tuy ban
Trong đó 43 Sở Tài chính có Phòng Tin học và Thống kê; 58 Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.
15
Chi tiết xem tại Phụ lục 4 “Một số Đề án lớn của ngành Thống kê” đính kèm Báo cáo.
16
Ưu điểm và hạn chế, bất cập trong công tác thống kê từng bộ, ngành xem chi tiết tại phụ lục 5.
14
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hành hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành nhưng chưa xây dựng chế độ báo cáo thống
kê. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo thống kê chưa đảm bảo quy định, nhiều đơn vị
cơ sở gửi báo cáo quá chậm hoặc thiếu thông tin, dẫn đến báo cáo của bộ, ngành gửi
về Tổng cục Thống kê không bảo đảm phạm vi số liệu và thời gian quy định.
(2) Nhiều bộ, ngành chưa thu thập, tổng hợp đầy đủ thông tin các chỉ tiêu
thống kê quốc gia được phân công, thiếu các phân tổ chủ yếu hoặc chưa kịp thời,
gây khó khăn trong quá trình biên soạn và phổ biến Niên giám thống kê quốc gia
như các chỉ tiêu về giáo dục nghề nghiệp, chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu đăng ký
kết hôn, đăng ký khai sinh, khai tử. Chất lượng thông tin còn bất cập, một số thông
tin thống kê chưa bảo đảm tính chính xác, đầy đủ do phải thu thập từ hệ thống báo
cáo của các cấp cơ sở, của địa phương trong khi các đơn vị thực hiện còn chậm,
thậm chí không thực hiện. Một số chỉ tiêu tên gọi giống nhau nhưng do cách thức
thu thập thông tin, phạm vi tính toán không thống nhất giữa cơ quan quản lý và
Tổng cục Thống kê dẫn đến kết quả khác nhau, gây khó khăn cho người sử dụng
như: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, Tỷ lệ nghèo đa chiều.
(3) Tiến độ thực hiện một số hoạt động trong Chiến lược phát triển Thống kê
thuộc lĩnh vực được phân công vẫn chậm so với kế hoạch như: Hoạt động rà soát,
cập nhật, xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê; chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành;
xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thống kê và phần mềm báo cáo thống kê.
(4) Một số bộ, ngành chưa xây dựng, ban hành Quy chế phổ biến và Lịch phổ
biến thông tin thống kê thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Việc công bố, phổ biến rộng rãi
ra công chúng đối với một số chỉ tiêu thống kê còn gặp khó khăn do các quy định về
bảo mật.
(5) Hoạt động phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê, nhất là sự phối hợp giữa
các bộ, ngành còn hạn chế, dẫn đến một số bộ, ngành khi tổng hợp, biên soạn các
chỉ tiêu được phân công liên quan đến bộ, ngành khác gặp khó khăn về nguồn
thông tin. Hiện nay vẫn còn trên 50% số bộ, ngành chưa ký Quy chế phối hợp, chia
sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê.
(6) Công tác phân tích và dự báo thống kê của bộ, ngành còn yếu, chưa được
tiến hành thường xuyên. Số lượng và chất lượng sản phẩm phân tích, dự báo còn
hạn chế, nội dung phân tích còn nặng về mô tả, thuyết minh số liệu hoặc chỉ có
những nhận xét định tính chung chung, thiếu đánh giá, nhận định cụ thể. Năng lực
và nhân lực làm công tác phân tích và dự báo chưa đáp ứng yêu cầu; phương pháp
phân tích và dự báo chủ yếu theo một số phương pháp thống kê truyền thống như
phân tổ, chỉ số, dãy số biến động theo thời gian, trong khi các phương pháp phân
tích khác hiệu quả hơn như sử dụng các mô hình hồi quy, phân tích đa nhân tố,
phần mềm dự báo ít được sử dụng.
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(7) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê tuy có nhiều
cải tiến nhưng còn thiếu đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành vẫn
trong tình trạng rời rạc, ít cập nhật, chưa tích hợp chung thành một hệ thống cơ sở
dữ liệu thống nhất của Ngành, chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực
hiện, gây khó khăn trong khâu thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin, ảnh hưởng đến
tiến độ, chất lượng báo cáo và công tác phổ biến, chia sẻ thông tin thống kê. Việc
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê ở địa phương còn hạn chế,
một số báo cáo còn được thực hiện một cách bán thủ công hoặc thủ công.
(8) Tổ chức thống kê và công chức làm công tác thống kê của nhiều bộ, ngành
chưa được quan tâm đúng mức: Cơ sở vật chất, tài chính dành cho hoạt động thống
kê chưa đảm bảo đầy đủ. Nhân lực làm thống kê còn thiếu về số lượng và hạn chế về
chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Phần lớn công chức làm thống kê kiêm nhiệm,
công việc được giao tản mạn ở nhiều lĩnh vực nên không tập trung vào nghiệp vụ
thống kê. Bên cạnh đó, lực lượng này lại không ổn định, thường xuyên thuyên
chuyển, chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thống
kê nên việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin thống kê gặp nhiều khó khăn, dẫn
đến chất lượng thông tin thống kê một số ngành, lĩnh vực chưa cao.
Những hạn chế và bất cập nêu trên trong hoạt động thống kê của các bộ, ngành
do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:
(i) Nhận thức về vai trò của công tác thống kê còn bị xem nhẹ; một số bộ,
ngành chưa quan tâm đến cải tiến phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ thống kê,
chưa đôn đốc quyết liệt việc xây dựng và thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo
cáo thống kê bộ, ngành nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng thông tin
thống kê;
(ii) Tổ chức, bộ máy thống kê ở một số bộ, ngành chưa được hoàn thiện; nhân
lực làm công tác thống kê mỏng, không ổn định, chủ yếu kiêm nhiệm lại ít được
đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ thống kê;
(iii) Sự hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành và giữa bộ,
ngành với Tổng cục Thống kê chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao;
(iv) Cơ sở vật chất cần thiết và kinh phí cho công tác thống kê ở một số bộ,
ngành còn thiếu, chưa bảo đảm thực hiện yêu cầu của công việc;
(v) Ý thức chấp hành pháp luật thống kê của một bộ phận doanh nghiệp và
người dân chưa nghiêm, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống
kê chưa đủ mạnh để tạo sự răn đe;
(vi) Công tác phổ biến, tuyên truyền về pháp luật thống kê chưa hiệu quả dẫn
đến việc triển khai, thực hiện Luật Thống kê còn lúng túng.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH
GIAI ĐOẠN 2018-2020

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác của thống kê bộ, ngành trong
thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Thống kê, Chiến lược phát triển
thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các Đề án
lớn của Ngành, tập trung hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ, tổ chức bộ máy nhằm
nâng cao hiệu quả công tác thống kê, bảo đảm thông tin thống kê phục vụ kịp thời,
hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương, đồng
thời đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước; đảm nhận ngày một tốt hơn vai trò là kênh thông tin quan trọng trong hệ
thống thông tin thống kê nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê. Để thực hiện tốt
phương hướng và nhiệm vụ tổng quát trên, thống kê bộ, ngành và Tổng cục Thống
kê cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những vấn
đề trọng tâm sau:
1. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê, đáp ứng ngày một tốt
hơn nhu cầu của xã hội. Hệ thống thống kê tập trung và thống kê bộ, ngành tiếp tục
nâng cao chất lượng thông tin thống kê thông qua việc tăng cường chế độ báo cáo
thống kê kết hợp với điều tra thống kê và khai thác dữ liệu hành chính; tăng cường
kiểm tra, giám sát chặt chẽ có hệ thống từ Trung ương xuống các cơ sở ở địa phương.
2. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo lập đầy đủ cơ chế chính sách,
môi trường pháp lý để hệ thống thống kê bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương
hoạt động đồng bộ, thống nhất. Các bộ, ngành cần đẩy nhanh tiến độ ban hành hệ
thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê, bảng phân loại thống kê, chương trình điều
tra thống kê; cập nhật kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
phù hợp với quy định của Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Khẩn trương triển khai thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia được
phân công theo quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia và
Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
4. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Thống kê và
thống kê bộ, ngành trong quá trình thực hiện hoạt động thống kê, trao đổi, tập huấn
và hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ
chế, thỏa thuận hợp tác, chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với các bộ,
ngành và giữa các bộ, ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử
dụng thông tin thống kê.
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5. Chú trọng đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê, nhất là phân
tích vĩ mô, phân tích chuyên sâu, các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý,
năm của của ngành, lĩnh vực. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng,
tạo lập cơ sở dữ liệu vĩ mô và vi mô phục vụ công tác phân tích và dự báo thống kê;
sử dụng hiệu quả công cụ, mô hình dự báo.
6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin thống kê theo hướng đa
dạng hóa hình thức phổ biến thông tin thống kê, ứng dụng đồ họa hình ảnh
(infographics) trong phổ biến thông tin thống kê. Các bộ, ngành sớm xây dựng và
ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê, Lịch phổ biến thông tin thống kê
trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.
7. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động
thống kê. Triển khai có hiệu quả Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong
Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2030. Sớm xây
dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê quốc gia, kết nối với hệ thống thông
tin thống kê bộ, ngành, địa phương; Sử dụng công nghệ thông minh thay thế phiếu
điều tra giấy trong các cuộc điều tra thống kê; Tích hợp, tiếp nhận hoàn chỉnh các
dữ liệu hành chính của một số Bộ, ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống kê; Ứng
dụng công nghệ dữ liệu lớn để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và
tăng cường khả năng dự báo; Phổ biến thông tin thống kê theo tiêu chuẩn tiên tiến,
hiện đại; Nâng cấp một cách căn bản hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông.
8. Các bộ, ngành căn cứ Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê, Chương
trình điều tra thống kê thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách và nhu cầu thông
tin thống kê phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của bộ, ngành khẩn
trương trình Chính phủ thành lập (hoặc kiện toàn, sắp xếp) tổ chức thống kê bộ
theo đúng quy định tại Nghị định số 85/2017/NĐ-CP /NĐ-CP ngày 19/7/2017 của
Chính phủ.
9. Tăng cường nhân lực làm công tác thống kê của bộ, ngành và tại các Sở,
ngành địa phương. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác
thống kê của bộ, ngành có đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
Đổi mới công tác tuyển dụng công chức bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế
nhằm thu hút nhân lực có trình độ, bảo đảm tính ổn định lâu dài. Triển khai toàn diện
chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê của bộ, ngành
theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
10. Tăng cường hợp tác quốc tế về thống kê. Thống kê bộ, ngành phối hợp với
Tổng cục Thống kê thực hiện việc hài hòa và chuẩn hóa các chỉ tiêu thống kê bảo
đảm tính so sánh quốc tế. Cung cấp, phổ biến thông tin thống kê cho các tổ chức
quốc tế với chất lượng ngày càng cao hơn./.

