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Phụ lục 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA
DO BỘ, NGÀNH CHỦ TRÌ
(Ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010
của Thủ tướng Chính phủ)

S
T
T

Bộ, ngành

Tổng số

Tình hình thực hiện
Số
lượng Thu thập, Thu thập, Thu thập, Đã thu
chỉ tiêu
tổng
tổng hợp tổng hợp nhưng
hợp và
toàn bộ
nhưng
đầy đủ
công bố nhưng mới
chưa hết phân
đầy đủ
công bố
công bố
được một
số phân tổ
23

51

Chưa
thu
thập

206

82

20

30

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo

26

13

10

2 Bộ Tài nguyên và Môi trường

23

9

9

3 Bộ Tài chính
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
4
nông thôn

21

13

8

19

10

4

5

5 Bộ Y tế

18

11

6

1

6 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

10

7 Bộ Khoa học và Công nghệ
8 Bộ Xây dựng

10
9

9 Bộ Giao thông vận tải

9

3
5

10
10
5

10 Bộ Thông tin truyền thông
9
2
Bộ Lao động - Thương binh
11
8
và Xã hội
12 Bộ Công an
8
3
13 Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch
7
1
14 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6
2
15 Bảo hiểm xã hội Việt Nam
5
5
16 Bộ Tư pháp
4
1
17 Bộ Công thương
4
2
18 Bộ Nội vụ
3
1
19 Tòa án nhân dân tối cao
2
2
20 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
2
2
21 Bộ Quốc phòng
2
1
22 Ban Tổ chức Trung ương Đảng
1
23 Văn phòng Quốc hội
1
Cơ quan Trung ương của các
24
1
tổ chức chính trị - xã hội
Trong đó: Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đồng chủ trì 2 chỉ tiêu

2

2

5

4

4

1

2

8

2

1
2
2

3
1

1

2

4
2

1

1

1
1
1
1
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Phụ lục 2
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA
DO BỘ, NGÀNH CHỦ TRÌ
(Ban hành theo Luật Thống kê 2015)

STT

Bộ, ngành

Tổng số

Tổng số
Tình hình thực hiện
chỉ tiêu
thống kê
Số chỉ tiêu Số chỉ tiêu
Số chỉ
quốc gia được đã thu thâp, đã báo cáo tiêu chưa
phân công
tổng hợp nhưng chưa báo cáo
chủ trì
đầy đủ
đủ phân tổ
thực hiện
phân tổ
79

34

29

16

1

1

3
1

1

Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

2

Bộ Nội vụ

2

1

3

Bộ Y tế

5

5

4

Bộ Tư pháp

3

1

5

Tòa án nhân dân tối cao

1

1

6

Ban tổ chức Trung ương Đảng

1

1

7

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

1

1

8

2

1

1

9

Bộ Tài chính

9

4

4

10

Bộ Xây dựng

2

1

1

11

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

9

7

2

12

3

3

4

2

2

14

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn
Bộ Công Thương

3

1

1

1

15

Bộ Giao thông Vận tải

3

3

16

Bộ Thông tin và Truyền Thông

9

3

6

17

Bộ Khoa học và Công nghệ

6

5

1

18

Bộ Giáo dục và Đào tạo

3

3

19

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3

2

20

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

2

2

21

Bộ Công an

2

22

Bộ Quốc phòng

2

13

1
2

1

1

1
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Phụ lục 3
TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU
THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH
VÀ PHỐI HỢP, CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ

STT

Bộ, ngành

Tổng số

Ban hành hệ thống
Ban hành chế độ
chỉ tiêu thống kê
báo cáo thống kê
bộ, ngành
cấp bộ, ngành
Theo Luật Theo Luật Theo Luật Theo Luật
Thống kê Thống kê Thống kê Thống kê
2003
2015
2003
2015
22

15

21

11

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

x

x

x

2

Bộ Công an

x

x

x

3

Bộ Tài chính

x

x

x

4

Bộ Công Thương

x

x

x

5

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

x

x

x

6

Bộ Giao thông Vận tải

x

x

x

x

7

Bộ Xây dựng

x

x

x

x

8

Bộ Giáo dục và Đào tạo

x

x

x

9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

x

x

10

Bộ Y tế

x

x

11

Bộ Khoa học và Công nghệ

x

12

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

x

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

x

14

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

x

x

x

15

Ủy ban Dân tộc

x

x

x

16

Tòa án nhân dân tối cao

x

x

x

17

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

x

x

x

18

Bộ Quốc phòng

19

Bộ Tư pháp

x

x

x

x

20

Bộ Thông tin và Truyền Thông

x

x

x

x

21

Bộ Nội vụ

x

x

x

x

22

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

x

23

Đài Truyền hình Việt Nam

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
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Phụ lục 4
MỘT SỐ ĐỀ ÁN LỚN CỦA NGÀNH THỐNG KÊ
I. ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG
THỐNG KÊ ĐẾN NĂM 2030
Đề án tăng cường quản lý chất lượng về thống kê đến năm 2030 đã được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017
với những nội dung chính sau đây:
A. Nội dung trọng tâm của Đề án
1. Quan điểm
a) Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhằm nâng cao
chất lượng thông tin thống kê, phục vụ cho việc đánh giá tình hình, xây dựng
chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế xã hội; giám sát việc thực hiện
các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong Chương trình nghị sự đến năm
2030 của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết thực hiện;
b) Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê là trách nhiệm của
các tổ chức thuộc hệ thống thống kê nhà nước, với sự chủ động triển khai thực
hiện của chủ thể sản xuất và phổ biến thông tin thống kê, sự tham gia tích cực
với tinh thần trách nhiệm cao của chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống
kê nhà nước và chủ thể sử dụng thông tin thống kê;
c) Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê quy định
trong Luật thống kê 2015 và các quy định khác của pháp luật; phù hợp với các
nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thống kê nhà nước của Ủy ban Thống kê Liên
hợp quốc và các nguyên tắc hoạt động của Hệ thống thống kê cộng đồng
ASEAN (ACSS);
d) Đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả và phát triển của hệ thống thống
kê nhà nước.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhằm định
hướng phát triển, kiểm soát và nâng cao chất lượng thông tin thống kê theo
chuẩn mực và thông lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực
thi pháp luật, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
b) Mục tiêu cụ thể
- Nâng cao nhận thức về chất lượng thông tin thống kê của chủ thể sản xuất
và phổ biến thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê
nhà nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê;
- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê, đáp
ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng thống kê;
- Xây dựng và áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng, công cụ, phương
pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê theo chuẩn quốc tế
trong toàn bộ hệ thống thống kê nhà nước;

20

- Tăng cường năng lực đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê theo hướng
hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2020, hàng năm, các cơ quan thống kê nhà
nước tiến hành tự đánh giá chất lượng thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách. Từ năm
2021, tiến hành đánh giá độc lập chất lượng của một số lĩnh vực thống kê chủ
yếu theo bộ tiêu chí chất lượng thống kê Việt Nam (VSQF); báo cáo đánh giá
độc lập chất lượng thống kê quốc gia được biên soạn và công bố định kỳ 5 năm
một lần;
- Công bố kết quả đánh giá chất lượng thống kê và các tài liệu liên quan
trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Trang thông tin điện tử của
Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc vào năm 2020;
- Góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu về Chỉ số năng lực
thống kê đạt 95 điểm, Chỉ số phương pháp luận thống kê đạt 90 điểm (thang điểm
100) vào năm 2030 như Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn
2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra;
- Góp phần quan trọng vào việc nâng cao mức độ hài lòng của người sử
dụng thông tin thống kê.
3. Nhiệm vụ
Để hoàn thành các mục tiêu nói trên, Đề án chất lượng thống kê đặt ra 6
nhóm nhiệm vụ phải hoàn thành trong giai đoạn 2018-2030, gồm:
(1) Xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê;
(2) Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê;
(3) Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước;
(4) Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình đánh giá và báo cáo chất
lượng thống kê;
(5) Tuyên truyền, đào tạo kiến thức về quản lý chất lượng thống kê;
(6) Tổ chức đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê.
B. Kế hoạch triển khai Đề án
1. Lộ trình thực hiện
- Năm 2017: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý nhà nước
về chất lượng thống kê;
- Từ năm 2017 đến 2023: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực thống
kê nhà nước;
- Từ năm 2017 đến 2018: Xây dựng bộ tiêu chí chất lượng thống kê;
- Từ năm 2018 đến 2020: Xây dựng các công cụ, phương pháp, quy trình
đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê;
- Từ năm 2018 đến 2030: Đào tạo kiến thức và kỹ năng đánh giá chất lượng
thống kê;
- Từ năm 2020: Từng cơ quan tiến hành tự đánh giá chất lượng thống kê
thuộc lĩnh vực phụ trách;
- Từ năm 2021: Tiến hành đánh giá độc lập chất lượng thống kê ở một số
lĩnh vực chủ yếu.
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2. Kế hoạch triển khai đối với Bộ, ngành
Trong năm 2018 và 2019 các Bộ, ngành cần triển khai thực hiện các hoạt
động sau:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động/công việc của Đề án: Trên cơ
sở Kế hoạch 7171, các Bộ, ngành cần xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các
hoạt động/công việc được phân công cho Bộ, ngành chủ trì; gửi văn bản kế
hoạch về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để theo dõi, đánh giá và
báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ thực hiện Đề án;
- Rà soát, đánh giá thực trạng việc xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn thống
kê thuộc lĩnh vực Bộ, ngành;
- Xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tiêu chuẩn
thống kê Bộ, ngành;
- Xây dựng, hoàn thiện dữ liệu đặc tả thống kê của từng bộ, ngành.
C. Giải pháp thực hiện
1. Tăng cường sự quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của lãnh đạo các cấp,
các ngành trong hoạt động quản lý chất lượng thống kê. Xác định vai trò và gắn
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sản xuất thông tin thống kê đối với hoạt
động quản lý chất lượng thống kê thuộc phạm vi phụ trách, lấy chất lượng thống
kê làm một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người
đứng đầu đơn vị sản xuất thông tin thống kê.
2. Triển khai một cách đa dạng các hình thức tuyên truyền về chất lượng
thống kê phù hợp với từng chủ thể liên quan bao gồm chủ thể sản xuất và phổ
biến thông tin thống kê, chủ thể cung cấp thông tin cho hệ thống thống kê nhà
nước, chủ thể sử dụng thông tin thống kê; nâng cao nhận thức và quan điểm chỉ
đạo công tác thống kê của lãnh đạo các cấp, các ngành; từng bước xây dựng môi
trường làm việc hướng tới nâng cao chất lượng thống kê trong toàn bộ hệ thống
thống kê nhà nước.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê
nói chung và quản lý chất lượng thống kê nói riêng. Theo đó, xây dựng và áp
dụng hệ thống tự đánh giá chất lượng thống kê trực tuyến; xây dựng và vận hành
cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng thống kê.
4. Xây dựng môi trường thuận lợi trong việc tiếp cận các loại thông tin
thống kê sẵn có theo luật định cho các đối tượng sử dụng. Hình thành bộ phận
chuyên trách hỗ trợ, tiếp nhận và giải đáp phản hồi của các đối tượng sử dụng
thông tin thống kê.
5. Chủ động tham gia các hợp tác song phương, đa phương trong chương
trình hợp tác quốc tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các bộ,
ngành, địa phương về quản lý chất lượng thống kê. Tham gia tích cực vào Nhóm
Công tác chất lượng thống kê của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc, Hệ thống
thống kê cộng đồng ASEAN.
6. Nguồn nhân lực thực hiện theo dõi, đánh giá và báo cáo chất lượng thống
kê được bố trí trên cơ sở sắp xếp số biên chế được giao năm 2017 của hệ thống
tổ chức thống kê tập trung, tổ chức thống kê bộ, ngành.
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II. ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2025,
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông trong Hệ thống thống
kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết gọn là Đề án
CNTT) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 501/QĐ-TTg
ngày 10/5/2018 với những nội dung chính sau đây:
A. Nội dung trọng tâm của Đề án
1. Quan điểm
- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông trong công tác
thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phát triển bền vững hoạt
động thống kê,đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc đánh giá tình hình,
hoạch định chiến lược, xây dựng các kế hoạch, chính sách, giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
- Tăng cường ứng dụng thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học dữ liệu,
công nghệ thông tin, thiết bị thông minh và thực hiện đổi mới phương pháp
thống kê.
- Tích hợp, sử dụng dữ liệu hành chính trong tổng hợp, biên soạn thông tin
thống kê nhà nước để giảm chi phí thu thập thông tin, tăng tính chính xác, kịp
thời của thông tin thống kê. Tăng cường chia sẻ dữ liệu thông tin thống kê đáp
ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.
- Tăng cường xã hội hóa và sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy
mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông trong hoạt động thống kê
góp phần tiết kiệm nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Ứng dụng mạnh mẽ Công nghệ thông tin - Truyền thông và các phương
pháp khoa học dữ liệu để nâng cao chất lượng hoạt động thống kê nhà nước
hướng đến hệ thống thông tin thống kê quốc gia tích hợp và hiện đại trong giai đoạn
2020-2025. Đổi mới điều tra thống kê; tích hợp, sử dụng dữ liệu hành chính; thu
thập và xử lý dữ liệu lớn; phổ biến thông tin thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông
tin thống kê theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng và bảo mật thông tin nhằm
phục vụ công tác quản lý, điều hành đất nước dựa trên thông tin thống kê.
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê quốc gia, từng bước kết
nối với hệ thống thông tin thống kê Bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu
thống kê quốc gia trên nền tảng dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
- Sử dụng công nghệ thông minh (webform và thiết bị di động) thay thế
phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong các cuộc điều tra thống kê,
cụ thể như sau: 80% trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 85% phiếu
điều tra điện tử trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và sử dụng 90% trong các
cuộc điều tra khác.
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- Tích hợp, tiếp nhận hoàn chỉnh các dữ liệu hành chính của một số Bộ,
ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê.
- Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn vào năm 2020 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.
3. Nhiệm vụ
- Xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập trung của
hệ thống thống kê nhà nước: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào để thực hiện các cuộc
điều tra, chế độ báo cáo, sử dụng dữ liệu hành chính ở các năm tiếp theo. Tích
hợp dữ liệu thống kê vi mô thành kho dữ liệu thống kê vi mô tập trung từ năm
2018, sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các
cuộc điều tra khác
- Xây dựng kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê trên cơ sở các quy
trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa: Xây dựng và quản lý tập trung kho ứng dụng
tuân thủ kiến trúc tổng thể đã được ban hành, bảo đảm mọi ứng dụng đều phải
tạo lập, cập nhật và sử dụng dữ liệu từ kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập
trung từ năm 2019.
- Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của Tổng điều tra dân
số và nhà ở năm 2019: Thay thế 80% phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử;
Thiết lập Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019; Xây dựng dữ liệu đặc tả (metadata) và thiết kế phiếu,
ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin, phổ biến kết
quả, lưu trữ dữ liệu; Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê dân số từ
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
- Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của điều tra doanh
nghiệp: Thay thế phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử; Xây dựng và tích
hợp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vi mô hợp nhất từ kết quả điều tra và các nguồn
dữ liệu thuế, hải quan, kho bạc, đăng ký kinh doanh; Xây dựng trang thông tin
điện tử chuyên đề về Điều tra doanh nghiệp nhằm tạo môi trường trao đổi thông
tin hai chiều.
- Hiện đại hóa hoạt động phổ biến thông tin thống kê: Đổi mới trang thông
tin điện tử của Tổng cục Thống kê thành kênh phổ biến thông tin thống kê chủ
yếu của ngành Thống kê; Xây dựng, cập nhật các cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội vĩ
mô phổ biến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê; Tin học hóa
quy trình tổng hợp, phổ biến sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu thông qua việc
ứng dựng hình hóa dữ liệu thống kê.
- Tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính liên quan đến biên soạn các chỉ
tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trong một số ngành, lĩnh
vực cho mục đích hoạt động thống kê nhà nước: Xây dựng và thường xuyên cập
nhật quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính; Xây dựng và cập nhật các cơ sở
dữ liệu hành chính phục vụ quản lý và hoạt động thống kê nhà nước tại các Bộ,
ngành; Xây dựng chuẩn mực tích hợp dữ liệu để chuyển đổi dữ liệu hành chính
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cho mục đích thống kê; Xây dựng chuẩn mực về hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận
hành và ứng dụng phục vụ tích hợp kho dữ liệu vi mô thống kê tập trung thống
nhất; Triển khai trục tích hợp thống kê nhà nước đáp ứng yêu cầu kết nối, liên
thông kết nối, chia sẻ thông tin.
- Sử dụng công nghệ dữ liệu lớn để hiện đại hóa, giảm chi phí và tăng chất
lượng, khả năng dự báo trong một số lĩnh vực thống kê: Nghiên cứu, ban hành
phương pháp ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong hoạt động thống kê nhà
nước; Tiến hành thí điểm ứng dụng dữ liệu lớn trong tính chỉ số CPI cho khu vực
thành thị, thống kê thị trường bất động sản trong năm 2019 và triển khai mở rộng
từ năm 2020 cho các lĩnh vực đất đai, di cư nội địa...
- Nâng cấp đồng bộ hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông của Tổng
cục Thống kê, hạ tầng kết nối hệ thống thống kê Nhà nước.
- Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông và khoa
học dữ liệu cho người làm công tác thống kê nhà nước.
- Đẩy mạnh hợp tác về công nghệ thông tin với các doanh nghiệp, hiệp hội,
trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước.
- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ứng dụng
công nghệ thông tin trong lĩnh vực thống kê.
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát, đánh giá việc
ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông trong hoạt động thống kê nhà nước.
B. Kế hoạch triển khai Đề án
1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch
triển khai Đề án CNTT trong quý IV năm 2018;
2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch;
3. Xây dựng các Dự án cần huy động nguồn lực tài chính lớn để triển khai
các nhiệm vụ của Đề án;
4. Tổ chức theo dõi thực hiện Đề án: Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả thực hiện Đề án; Sơ kết thực hiện Đề án vào quý IV năm
2020; Tổng kết thực hiện Đề án vào quý IV năm 2025.
C. Giải pháp thực hiện
1. Tập trung nguồn lực tiếp tục rà soát và nghiên cứu hoàn thiện quy trình
sản xuất thông tin thống kê cấp chi tiết nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ
trợ triệt để các khâu trong quy trình nghiệp vụ;
2. Xây dựng, cập nhật các quy định pháp lý, chính sách và quy chế về chia
sẻ thông tin thống kê và dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê;
3. Xây dựng chuẩn mực về hạ tầng kỹ thuật, quy trình vận hành và ứng
dụng phục vụ tích hợp kho dữ liệu vi mô thống kê đáp ứng yêu cầu kết nối, liên
thông kết nối, chia sẻ thông tin;
4. Chủ động lồng ghép với các Chương trình, Dự án khác để thực hiện các
nhiệm vụ của Đề án;
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5. Tăng cường phối hợp giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành trong
việc triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án;
6. Tổng cục Thống kê tăng cường chia sẻ việc ứng dụng công nghệ tiên tiến
trong các khâu của quy trình sản xuất thông tin thống kê;
7. Các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực
hiện Đề án gửi Bộ Tài chính phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thành
công cho Đề án.
III. ĐỀ ÁN HỘI NHẬP THỐNG KÊ ASEAN GIAI ĐOẠN 2016-2020
Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 (viết gọn là Đề án
ASEAN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1161/QĐTTg ngày 23/7/2015 với những nội dung chính sau đây:
A. Nội dung trọng tâm của Đề án
1. Quan điểm
- Chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hội nhập thống kê ASEAN
bảo đảm độc lập, tự chủ, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi; phù hợp với quan
điểm hội nhập toàn diện của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.
- Thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các quốc
gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực thống kê; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm
của các nước có nền thống kê phát triển, tranh thủ tối đa các cơ hội và nguồn lực
để hội nhập và phát triển.
- Nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê Việt Nam, đảm bảo cung cấp số
liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế;
nâng cao khả năng tiếp cận và phổ biến kịp thời số liệu thống kê ASEAN phục
vụ nhu cầu thông tin trong nước.
2. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Đến năm 2020, Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng lực để đáp
ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa, tương thích với Hệ thống Thống kê Cộng
đồng ASEAN (viết gọn là Thống kê ASEAN), đưa Thống kê Việt Nam thuộc
nhóm các nước có nền thống kê phát triển trong khu vực ASEAN.
b) Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2016, hình thành cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin giữa các
cơ quan, tổ chức thống kê trong nước; trong đó Tổng cục Thống kê là cơ quan
đầu mối quốc gia về cung cấp số liệu cho Thống kê ASEAN;
- Đến năm 2017, Thống kê Việt Nam trở thành quốc gia trong nhóm bốn
nước đứng đầu ASEAN về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế;
- Đến năm 2020: Đáp ứng trên 90% yêu cầu số liệu của Thống kê ASEAN;
Phấn đấu trở thành quốc gia trong nhóm năm nước đứng đầu ASEAN về công
tác thống kê; hầu hết các hoạt động thống kê ASEAN được truyền thông; toàn bộ
số liệu thống kê ASEAN được phổ biến trong nước.
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3. Nhiệm vụ
- Tăng cường thể chế và năng lực thống kê góp phần nâng cao vị thế Thống
kê ASEAN gồm: Thể chế hóa những quy định trong các tuyên bố chung và điều
ước của Cộng đồng ASEAN về thống kê; Thiết lập mạng lưới thông tin thống kê
thống nhất đáp ứng các yêu cầu của Thống kê ASEAN; Hình thành cơ chế tham
vấn người dùng tin, chia sẻ thông tin giữa nhóm người sản xuất và sử dụng thông
tin thống kê; Nâng cao năng lực Hệ thống Thống kê Việt Nam nhằm cung cấp
thông tin thống kê chính xác, kịp thời, đầy đủ và bảo đảm so sánh quốc tế; Tham
gia củng cố, hoàn thiện Hệ thống Thống kê ASEAN và nâng cao năng lực cho
Bộ phận Thống kê thuộc Ban Thư ký ASEAN.
- Đáp ứng nhu cầu số liệu của Thống kê ASEAN: Áp dụng phương pháp
luận quốc tế trong thu thập, tính toán số liệu thuộc các lĩnh vực thống kê, trong
đó ưu tiên tập trung vào: Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế, thương mại
quốc tế về dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài; Các chỉ tiêu phát triển bền vững
và các chỉ tiêu giám sát tiến độ hội nhập của Cộng đồng ASEAN; Thực hiện
giám sát và đánh giá chất lượng số liệu thống kê theo các tiêu chí: Khả năng tiếp
cận, tính kịp thời và tính chặt chẽ của các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ
tiêu thống kê ASEAN.
- Phổ biến, truyền thông số liệu thống kê ASEAN: Thực hiện đầy đủ các quy
định trong Chính sách chia sẻ, bảo mật và phổ biến thông tin thống kê của ASEAN;
Phổ biến thông tin thống kê theo Lịch phổ biến thông tin thống kê Nhà nước và
Lịch phổ biến số liệu của Thống kê ASEAN; Đa dạng hóa hình thức phổ biến các
chiến lược, kế hoạch, tiêu chuẩn và số liệu thống kê của Cộng đồng ASEAN.
- Tăng cường hợp tác song phương, đa phương và khu vực; chủ động tham
gia vào các tổ chức thống kê quốc tế; xây dựng sự hợp tác với các đối tác phát
triển trong khuôn khổ thúc đẩy chương trình nghị sự toàn cầu; thực hiện chương
trình hợp tác “ASEAN giúp ASEAN”.
B. Kế hoạch triển khai Đề án
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày
23/7/2015 về việc phê duyệt Đề án ASEAN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công
văn số 871/BKHĐT-TCTK ngày 03/02/2016 về Kế hoạch thực hiện Đề án hội
nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 gửi các Bộ, ngành để triển khai thực
hiện. Theo đó, các hoạt động cụ thể của Đề án ASEAN trong thời gian tới gồm:
1. Xây dựng trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hệ thống chỉ
tiêu thống kê ASEAN trong quý III năm 2018.
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung, cơ chế cung cấp và chia sẻ thông tin giữa
Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành theo hướng bổ sung nội dung, cơ chế phối
hợp, chia sẻ thông tin thống kê cung cấp cho ASEAN trong đầu quý IV năm 2018.
3. Cập nhật và áp dụng phương pháp luận thống kê tài khoản quốc gia năm
2008 (SNA 2008) theo khuyến nghị của cơ quan Thống kê Liên hợp quốc trong
quý IV năm 2018.
4. Cập nhật và áp dụng phương pháp luận về thống kê đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) theo khuyến nghị quốc tế trong quý IV năm 2018.
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5. Biên soạn và áp dụng phương pháp luận thống kê thương mại quốc tế về
hàng hóa theo Cẩm nang thống kê thương mại hàng hóa quốc tế 2010 (IMTS
2010) của Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc trong quý IV năm 2018.
6. Biên soạn, cập nhật và áp dụng phương pháp luận thống kê thương mại
quốc tế về dịch vụ theo Cẩm nang thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ 2010
(SITS 2010) của cơ quan Thống kê Liên hợp quốc trong quý II năm 2020.
7. Triển khai thực hiện các hoạt động sau đến năm 2020:
- Đào tạo nghiệp vụ và ngoại ngữ cho đội ngũ công chức thống kê thực hiện
nhiệm vụ hội nhập ASEAN;
- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê ASEAN;
- Biên soạn các ấn phẩm về Thống kê ASEAN;
- Xây dựng và thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương,
liên khu vực và khu vực trong lĩnh vực thống kê;
- Thực hiện Chương trình hợp tác “ASEAN giúp ASEAN”;
- Biên soạn và cung cấp kịp thời số liệu thống kê cho ASEAN.
8. Tổ chức theo dõi thực hiện Đề án: Định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng
Chính phủ kết quả thực hiện Đề án; Tổng kết thực hiện Đề án vào quý IV năm 2020.
C. Giải pháp thực hiện
- Tập trung nguồn lực tiếp tục rà soát và nghiên cứu tài liệu, phương pháp
luận thống kê của Liên hợp quốc làm cơ sở cập nhật và hoàn thiện phương pháp
luận thống kê tài khoản quốc gia, thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài, thống kê
thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.
- Hình thành Tổ triển khai áp dụng các phương pháp luận về các lĩnh vực
thống kê đề cập ở trên để tạo thuận lợi cho quá trình triển khai kế hoạch thực
hiện áp dụng một số nội dung đổi mới theo lộ trình trong kế hoạch thực hiện Đề
án thống kê ASEAN.
- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị chức năng trong
Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành trong việc thực hiện các hoạt động của Đề
án thống kê ASEAN.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ và nghiệp vụ chuyên sâu trong năm
2018, tập trung vào các chủ đề hiện đang rất cần thiết như: phân tích và dự báo
thống kê; viết báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội, các mảng kiến thức khác
như phương pháp quy gán, phương pháp điều chỉnh theo mùa vụ hay xử lý số liệu.
- Các Bộ, ngành chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án thống
kê ASEAN hàng năm, gửi Bộ Tài chính phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ, bảo
đảm thành công cho Đề án.
Lãnh đạo các Bộ, ngành có các hoạt động trong Kế hoạch thực hiện Đề án
hội nhập ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ đã được
phân công thực hiện trong Đề án. Hàng năm, tổng kết những nội dung đã thực
hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết cho năm tiếp theo và gửi về Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đúng thời hạn quy định.
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IV. 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 Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 với nội dung chính sau đây:
A. Nội dung trọng tâm của Đề án
1. Quan điểm
a) Đổi mới quy trình biên soạn GRDP do Tổng cục Thống kê thực hiện và
công bố cần giải quyết các vấn đề then chốt sau đây:
- Quy trình biên soạn GRDP phải được xây dựng trên phương pháp luận của
Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) và thực tiễn của đất nước; tiếp thu kinh
nghiệm thành công của các quốc gia, vùng lãnh thổ áp dụng quy trình biên soạn
tập trung một cách có chọn lọc.
- Đổi mới đồng bộ các công đoạn trong quy trình biên soạn GRDP, bao
gồm: Thu thập, xử lý và tổng hợp các nguồn thông tin thống kê đầu vào; biên
soạn, công bố và phổ biến số liệu GRDP.
- Quy trình biên soạn GRDP phải đảm bảo tính khả thi, thường xuyên đánh
giá, tổng kết trong quá trình thực hiện để bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với
tình hình thực tế.
b) Áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong xử lý và tổng hợp thông tin
thu thập từ các nguồn khác nhau nhằm bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi cả
nước của hệ thống thông tin dùng trong biên soạn GRDP. Xây dựng cơ sở dữ
liệu thống kê chuyên sâu về GRDP, phát triển các công cụ tin học để khai thác và
sử dụng hiệu quả.
c) Tổng cục Thống kê công bố, phổ biến đầy đủ, kịp thời, khách quan và minh
bạch số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2. Mục tiêu
Xây dựng và đưa vào áp dụng quy trình biên soạn GRDP theo chuẩn mực,
thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn nước ta nhằm nâng cao chất lượng số
liệu GRDP, đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung
ương và địa phương trong việc đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội;
phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
trên phạm vi cả nước; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá
nhân khác.
3. Nhiệm vụ
a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trực tiếp biên soạn và công
bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Đổi mới quy trình biên soạn GRDP liên quan đến nhiều nội dung, từ việc
chấp hành nghiêm túc Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan trong thu thập, công bố và phổ biến thông tin thống kê của các tổ chức, cá
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nhân cung cấp thông tin thống kê và các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu GRDP
tới việc áp dụng thống nhất phương pháp chuyên môn nghiệp vụ của người làm
công tác thống kê.
b) Xây dựng và chuẩn hóa đồng bộ hệ thống thông tin thống kê phục vụ
biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xây dựng hệ thống thông tin thống kê gồm ba bộ phận cấu thành: Thông tin
thống kê đầu vào; thông tin thống kê trung gian như hệ số chi phí trung gian, hệ
thống giá và chỉ số giá; thông tin về kết quả đầu ra.
c) Phương pháp, kỳ biên soạn số liệu GRDP phù hợp với nhu cầu sử dụng
và nguồn lực của ngành Thống kê.
Phương pháp và kỳ biên soạn các chỉ tiêu là những vấn đề cốt lõi trong nội
dung đổi mới quy trình biên soạn GRDP, bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng
và nguồn lực của ngành Thống kê. Phương pháp tính và kỳ biên soạn chỉ tiêu
GRDP quy định như sau:
(1) Số liệu GRDP được biên soạn theo phương pháp sản xuất với các chỉ
tiêu chủ yếu: Tổng giá trị GRDP theo giá hiện hành và giá so sánh; cơ cấu giá trị
tăng thêm theo giá hiện hành; tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh (sau đây gọi
chung là số liệu GRDP).
(2) Kỳ biên soạn và thời gian công bố GRDP:
- Số liệu GRDP ước tính 6 tháng theo ngành kinh tế cấp I công bố và phổ
biến vào ngày 30 tháng 5 hàng năm.
- Số liệu GRDP sơ bộ 6 tháng và ước tính cả năm theo ngành cấp I công bố
và phổ biến vào ngày 30 tháng 11 hàng năm.
- Số liệu GRDP sơ bộ cả năm theo ngành cấp I công bố và phổ biến vào 30
tháng 3 năm kế tiếp.
- Số liệu GRDP chính thức cả năm theo ngành kinh tế cấp II và thành phần
kinh tế (Nhà nước, ngoài Nhà nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài) công bố
và phổ biến vào ngày 30 tháng 11 năm kế tiếp.
(3) Nếu địa phương có nhu cầu số liệu GRDP theo quý, Cục Thống kê tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm biên soạn theo phương pháp
sản xuất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thẩm định và công bố.
B. Kế hoạch triển khai Đề án
1. Năm 2015, các địa phương tiếp tục tính toán, công bố và sử dụng số liệu
GRDP theo quy trình hiện hành để đảm bảo tính thống nhất với các năm trước trong
việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua.
2. Năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối
hợp với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biên soạn và
công bố số liệu GRDP.
3. Từ năm 2017 trở đi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên
soạn và công bố số liệu GRDP; các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương chịu trách nhiệm thu thập thông tin đầu vào trên địa bàn báo cáo Bộ
Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
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C. Giải pháp thực hiện
1. Đánh giá hiện trạng quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
Rà soát và đánh giá hiện trạng công tác biên soạn GRDP để làm rõ nguyên
nhân dẫn tới sự chênh lệch ngày càng lớn giữa số liệu của địa phương với Trung
ương để có căn cứ thực tiễn trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đổi mới
quy trình biên soạn GRDP trong thời gian tới.
2. Xây dựng nguồn thông tin đầu vào để biên soạn số liệu tổng sản phẩm
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xây dựng nguồn thông tin đầu vào để biên soạn số liệu GRDP theo hướng
kết hợp hài hòa và có hiệu quả các hình thức thu thập thông tin thống kê phù hợp
với phương pháp thống kê theo lãnh thổ, nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch
số liệu GDP giữa Trung ương và địa phương.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng thông tin thu thập của Hệ thống Thống
kê tập trung, tăng cường khai thác và sử dụng nguồn thông tin từ Bộ, ngành và
địa phương nhằm đảm bảo sự thống nhất về nguồn thông tin đầu vào, đầy đủ về
phạm vi, loại bỏ thông tin trùng chéo.
3. Xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các
Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
Xây dựng và thực hiện cơ chế cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các
Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) nhằm đáp ứng yêu
cầu phản ánh đầy đủ, kịp thời động thái và thực trạng tình hình kinh tế - xã hội
chủ yếu của cả nước, của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tin đầu vào từ các Bộ, ngành chủ yếu khai thác từ nguồn thông tin
ban đầu, hồ sơ đăng ký hành chính sẵn có, đặc biệt thông tin về thu, chi ngân
sách Nhà nước theo lãnh thổ cấp tỉnh; thông tin về tín dụng, bảo hiểm, vận tải
đường sắt, hàng không, bưu chính viễn thông, điện lực và các thông tin về các
hoạt động đặc thù khác theo lãnh thổ cấp tỉnh. Trước mắt cần cung cấp và chia sẻ
thông tin theo “Danh mục thông tin Bộ, ngành cung cấp phục vụ biên soạn số
liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” cho Bộ
Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để biên soạn GRDP.
4. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các công cụ phục vụ biên soạn tổng
sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Hoàn thiện phương pháp điều tra thu thập thông tin, xây dựng các hệ số
phục vụ việc biên soạn số liệu GRDP, trong đó có bảng hệ số chi phí trung gian.
Hoàn thiện hệ thống giá và chỉ số giá về số lượng, nâng cao chất lượng
thông tin, đáp ứng yêu cầu tính các chỉ tiêu giá trị theo giá hiện hành và giá so
sánh. Đảm bảo thu thập và biên soạn đầy đủ các loại chỉ số giá: chỉ số giá sản
xuất (PPI); chỉ số giá xây dựng; chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản
xuất; chỉ số giá xuất, nhập khẩu; chỉ số giá tiêu dùng (CPI); chỉ số giá sinh hoạt
không gian (SCOLI) và các chỉ số giá khác.
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5. Tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và truyền thông,
thực hiện tin học hóa biên soạn, công bố, phổ biến và lưu trữ số liệu tổng sản
phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng nhằm tự động hóa các khâu
xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo số liệu GRDP. Tin học hóa, phối hợp, chia
sẻ thông tin thống kê đầu vào phục vụ biên soạn GRDP giữa các Bộ, ngành, địa
phương với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và cung cấp, công bố,
phổ biến số liệu GRDP đầu ra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
tới các đối tượng sử dụng. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thống kê Tài khoản
quốc gia tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê). Đầu tư cơ sở
hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác
thống kê Tài khoản quốc gia nói chung, biên soạn số liệu GRDP nói riêng.
6. Nâng cao năng lực và chất lượng nhân lực và các nguồn lực khác phục vụ
biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổ chức lại công tác thống kê chuyên ngành cho phù hợp với yêu cầu đổi
mới biên soạn Hệ thống Tài khoản quốc gia nói chung và biên soạn số liệu GRDP
theo hướng tập trung và chuyên môn hóa. Bố trí đủ công chức làm công tác thống
kê Tài khoản quốc gia. Đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quản lý và sử dụng
nguồn nhân lực thống kê Tài khoản quốc gia theo hướng nâng cao tính chuyên
nghiệp, kỹ năng công tác của hoạt động thống kê. Tăng cường số lượng và nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lập đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất
nhằm nâng cao năng lực hiện thực hóa đổi mới quy trình biên soạn GRDP.
V. DỰ THẢO ĐỀ ÁN THỐNG KÊ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA
ĐƯỢC QUAN SÁT
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo đề cương báo cáo đánh
giá thực trạng khu vực kinh tế phi chính thức tại Công văn số 8333/VPCP-KTTH
ngày 9 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh nhiệm vụ
tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực
nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. Thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Thông báo số 475/TB-VPCP
ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Kế hoạch
và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) nghiên cứu xây dựng Đề án Thống kê khu vực
kinh tế chưa được quan sát (NOE), đến nay Tổng cục Thống kê đã dự thảo xong
Đề án và đang hoàn thiện. Dự thảo Đề án NOE có những nội dung chính sau đây:
A. Nội dung trọng tâm của dự thảo Đề án
1. Quan điểm
a) Phương pháp thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát phải phù hợp
với quy định của Hệ thống Tài khoản quốc gia 2008 (SNA 2008), được xây dựng
dựa trên khuyến nghị của các tổ chức quốc tế như Cơ quan Thống kê Liên hợp
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quốc (UNSD), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Tổ chức Lao
động quốc tế (ILO); phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam và tiếp thu
kinh nghiệm thành công của các quốc gia, vùng lãnh thổ đã tiến hành thống kê
khu vực kinh tế này.
b) Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát phải đảm bảo tính khả thi,
thường xuyên đánh giá, tổng kết trong quá trình thực hiện để bổ sung hoàn thiện
cho phù hợp với tình hình thực tế.
2. Mục tiêu
Xây dựng phương pháp luận và tiến hành đánh giá kết quả sản xuất của các
hoạt động kinh tế chưa được quan sát nhằm phản ánh đầy đủ quy mô của nền
kinh tế theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.
3. Nhiệm vụ
a) Nghiên cứu phương pháp luận liên quan đến khái niệm, phạm vi hoạt
động kinh tế chưa được quan sát
- Nghiên cứu khái niệm, phạm vi hoạt động kinh tế chưa được quan sát theo
SNA 2008 của Cơ quan Thống kê Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
- Nghiên cứu thực trạng về các hoạt động kinh tế chưa được quan sát ở
Việt Nam.
b) Khảo sát, học tập kinh nghiệm của một số nước đã thực hiện thu thập
thông tin và đánh giá các hoạt động kinh tế chưa được quan sát
- Nghiên cứu tài liệu về phương pháp luận của các quốc gia đã thu thập
thông tin về hoạt động kinh tế chưa được quan sát.
- Tổ chức khảo sát, học hỏi kinh nghiệm của một số quốc gia đã thực hiện
thu thập thông tin về hoạt động kinh tế chưa được quan sát.
c) Xây dựng phương án thu thập thông tin để đánh giá kết quả sản xuất của
các hoạt động kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam.
d) Tiến hành thu thập thông tin về hoạt động kinh tế chưa được quan sát của
Việt Nam.
đ) Tổng hợp, tính toán, biên soạn kết quả sản xuất của các hoạt động kinh tế
chưa được quan sát của Việt Nam.
B. Kế hoạch triển khai
1. Lộ trình thực hiện
- Năm 2018, nghiên cứu phương pháp luận và tiến hành đánh giá thử nghiệm
kết quả sản xuất của các hoạt động kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam.
- Từ năm 2019 trở đi, hoàn thiện phương pháp luận, chính thức biên soạn và
tích hợp kết quả sản xuất của khu vực kinh tế chưa được quan sát trong tổng sản
phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (GRDP).
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2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
(1) Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) hủ trì, phối hợp với các
Bộ, ngành thực hiện:
- Nghiên cứu phương pháp luận; đánh giá thực trạng công tác thống kê về
hoạt động kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam; khảo sát, học tập kinh nghiệm
quốc tế về thu thập thông tin các hoạt động kinh tế chưa được quan sát; xây dựng
phương án thu thập thông tin để đánh giá kết quả sản xuất của các hoạt động
kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam; tiến hành thu thập thông tin các hoạt
động kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam; tổng hợp, biên soạn kết quả sản
xuất của hoạt động kinh tế chưa được quan sát của Việt Nam; định kỳ tổng kết, rút
kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Đề án.
- Xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện Đề án một cách khả thi,
thiết thực và hiệu quả.
- Bổ sung đối tượng điều tra, đơn vị điều tra và mẫu điều tra vào các cuộc
điều tra phù hợp trong kế hoạch điều tra hàng năm. Trong phiếu điều tra của các
cuộc điều tra có liên quan tách riêng phần câu hỏi đối với khu vực chưa được
quan sát.
(2) Bộ Tài chính
- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện Đề án.
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong
việc thu thập thông tin để tính toán kết quả sản xuất của các hoạt động kinh tế
chưa được quan sát.
(3) Bộ Công Thương
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên
cứu, tiến hành thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế chưa được quan sát
theo yêu cầu.
(4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong
việc thu thập thông tin về người lao động Việt Nam ở nước ngoài, thông tin liên
quan đến vấn đề tệ nạn xã hội, thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật về bảo
hiểm xã hội và các thông tin về các hoạt động kinh tế chưa được quan sát khác
theo yêu cầu.
(5) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong
việc thu thập thông tin về các khoản chi của khách du lịch Việt Nam ở nước
ngoài, tiền chữa bệnh, chi phi sinh hoạt của người bệnh, gia đình người bệnh là
người Việt Nam ở nước ngoài, tiền học phí và chi phí sinh hoạt của sinh viên
Việt Nam ở nước ngoài.
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(6) Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác
- Thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư đáp ứng yêu cầu tổng hợp, biên soạn kết quả sản xuất của khu vực kinh tế
chưa được quan sát.
- Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin ở Trung ương và địa
phương xây dựng chương trình truyền thông và tuyên truyền mục tiêu, nội dung
của Đề án và tình hình triển khai thực hiện Đề án.
3. Trách nhiệm của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tham gia, góp ý với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện phương án thu thập,
tổng hợp, biên soạn kết quả sản xuất của khu vực kinh tế chưa được quan sát.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn, cung cấp
thông tin theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời chỉ đạo các sở,
ban, ngành, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cung
cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan được phân công thu thập thông tin để tổng hợp
và biên soạn kết quả sản xuất của khu vực kinh tế chưa được quan sát.
C. Giải pháp thực hiện
1. Thực hiện nghiên cứu tài liệu về phương pháp luận đánh giá và phương
pháp thu thập thông tin khu vực kinh tế chưa được quan sát; tổ chức đoàn công
tác khảo sát kinh nghiệm của một số quốc gia trong đánh giá khu vực kinh tế
chưa được quan sát.
2. Đánh giá thực trạng công tác thống kê khu vực kinh tế chưa được quan
sát và xây dựng các chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động của khu vực kinh tế
chưa được quan sát.
3. Hoàn thiện các tiêu chí phân loại và phương pháp điều tra thu thập thông
tin thống kê về hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát.
4. Xây dựng nguồn thông tin thống kê về hoạt động của khu vực kinh tế
chưa được quan sát.
5. Xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các
Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
6. Xây dựng kế hoạch, lộ trình biên soạn số liệu thống kê về hoạt động của
khu vực kinh tế chưa được quan sát phù hợp với Chiến lược phát triển Thống kê
Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
7. Hoàn thiện và tăng cường ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, nâng
cao năng lực và chất lượng nhân lực và các nguồn lực khác phục vụ việc biên
soạn các chỉ tiêu thống kê về hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát.
8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thống
kê, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện Đề án./.
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Phụ lục 5
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC THỐNG KÊ CỦA BỘ, NGÀNH
STT

1

2

3

4

Bộ, ngành

Ưu điểm

Hạn chế, bất cập

Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

- Triển khai kịp thời Luật Thống kê 2015, Chiến lược
phát triển Thống kê, các Đề án của ngành Thống kê.
- Mới thành lập Phòng công tác Quốc hội và thống kê
kế hoạch (thuộc Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân).

Bộ Tài nguyên
và Môi trường

- Tích cực triển khai Luật Thống kê 2015: Đã ban hành
hệ thống chỉ tiêu ngành Tài nguyên và Môi trường;
dự kiến tháng 11/2018 ban hành chế độ báo cáo
thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường.
- Cung cấp tương đối kịp thời một số chỉ tiêu phục vụ
biên soạn NGTK quốc gia.
- Thành lập Phòng Kế hoạch và Thống kê tổng hợp
thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính.

- Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành theo Luật Thống kê 2015.
- Còn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia chưa
thu thập thông tin, hoặc thông tin thu thập
chưa đầy đủ.
- Công chức làm thống kê chủ yếu kiêm nhiệm,
chưa thực hiện được chế độ ưu đãi theo nghề
đối với người làm công tác thống kê.

Bộ Nội vụ

- Tích cực triển khai Luật Thống kê 2015: Đã ban hành
hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê
ngành Nội vụ.
- Chú trọng ứng dụng CNTT trong công tác thống kê.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp và chia sẻ thông tin
với TCTK.

- Còn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia chưa
thu thập thông tin, hoặc thông tin thu thập
chưa đầy đủ.
- Chưa thành lập tổ chức thống kê theo
Nghị định số 85/NĐ-CP; chưa có công chức
chuyên trách làm công tác thống kê.

Bộ Y tế

- Phối hợp, cung cấp, chia sẻ kịp thời cho TCTK
báo cáo y tế hàng tháng (thông tin dịch bệnh, an toàn
thực phẩm, HIV/AIDS) phục vụ biên soạn Báo cáo
tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng; số liệu biên soạn
NGTK quốc gia hàng năm và các chỉ tiêu khác không
thuộc chế độ báo cáo khi TCTK đề nghị.
- Triển khai chuẩn hóa kịp thời các chỉ tiêu thống kê
lĩnh vực y tế trong hệ thống chỉ tiêu thống kê SDG.

- Chưa ban hành hệ thống chỉ tiêu, chế độ
báo cáo thống kê bộ, ngành theo
Luật Thống kê 2015.
- Thời gian thực hiện chế độ báo cáo một số
chỉ tiêu thống kê quốc gia để đưa vào
NGTK còn chậm.

Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành theo Luật Thống kê 2015.
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STT

5

6

7

8

Bộ, ngành

Ưu điểm

Bộ Tư pháp

- Cung cấp đầy đủ các chỉ tiêu thống kê được
phân công; hình thành chế độ báo cáo định kỳ
hàng tháng qua đường công văn gửi TCTK.
- Phối hợp chặt chẽ với TCTK trong việc xây dựng
chế độ báo cáo thống kê quốc gia và trong quá trình
xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của
ngành Tư pháp.

Tòa án nhân dân tối cao

- Cung cấp số liệu tương đối đầy đủ các chỉ tiêu
thống kê của ngành Tòa án theo chế độ báo cáo.
- Phối hợp chặt chẽ với TCTK trong việc xây dựng
Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia, xây dựng
Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.
- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thống kê.

Bộ Tài chính

- Việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê được
nâng cao. Hàng tháng gửi số liệu các chỉ tiêu
thống kê theo quy định; chất lượng số liệu
thống kê tài chính ngày một nâng lên.
- Triển khai kịp thời Luật Thống kê 2015, Chiến lược
phát triển Thống kê và các văn bản pháp lý
trong lĩnh vực thống kê.
- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thống kê.
- Hoạt động chia sẻ thông tin ngày một nâng lên, nhất
là chia sẻ thông tin giữa TCTK và Tổng cục Thuế.

Bộ Xây dựng

- Triển khai kịp thời Luật Thống kê 2015, Chiến lược
phát triển Thống kê.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp và chia sẻ
thông tin với TCTK.

Hạn chế, bất cập

- Thời hạn cung cấp một số chỉ tiêu thống kê
quốc gia còn chậm.

Một số chỉ tiêu chưa đảm bảo phân tổ,
trong đó chỉ tiêu "Số vụ, số người phạm tội
đã bị kết án", phân tổ chưa thống nhất với
các giai đoạn trong quá trình tố tụng hình sự;
phân tổ theo tỉnh, thành phố chưa được
báo cáo đầy đủ theo chế độ báo cáo
thống kê quốc gia.

- Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành theo Luật Thống kê 2015.
- Một số chỉ tiêu còn thiếu thông tin, nhất là
thiếu các phân tổ theo quy định.
- Công tác phối hợp đôi khi chưa kịp thời.

- Một số chỉ tiêu còn thiếu các phân tổ
theo quy định.
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Bộ, ngành

Ưu điểm

Hạn chế, bất cập

Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam

- Thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ
báo cáo thống kê; chất lượng thông tin đảm bảo
chính xác, kịp thời, theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Triển khai kịp thời Luật Thống kê 2015, Chiến lược
phát triển Thống kê, các Đề án của ngành Thống kê.
- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thống kê.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp và chia sẻ
thông tin với TCTK.

- Hầu hết các chỉ tiêu đã được thu thập,
tổng hợp nhưng chưa công bố.
- Một số chỉ tiêu chưa đảm bảo các phân tổ
theo quy định.
- Số lượng công chức có trình độ chuyên sâu
về thống kê chưa nhiều, đặc biệt là ở các
chi nhánh ngân hàng.

Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn

- Thực hiện tương đối tốt việc thu thập, tổng hợp các
chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công và chế độ
báo cáo thống kê. Bổ sung, hoàn thiện chế độ báo
cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ
và các Sở Nông nghiệp và PTNT cấp tỉnh.
- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong
công tác thống kê.
- Thực hiện rất tốt và hiệu quả công tác phối hợp,
chia sẻ thông tin với TCTK.

- Chưa ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ
báo cáo thống kê cấp bộ, ngành theo
Luật Thống kê 2015.
- Trong một số kỳ báo cáo, số liệu của hai
cơ quan (chủ yếu là số liệu cấp tỉnh)
chưa được thống nhất.

Bộ Công Thương

- Triển khai kịp thời, hiệu quả Luật Thống kê 2015,
Chiến lược phát triển Thống kê, các Đề án của
ngành Thống kê.
- Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê
được quan tâm cả ở Trung ương và cấp tỉnh.

Còn thiếu thông tin một số chỉ tiêu (chưa thu thập,
không đủ phân tổ).

- Thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu thống kê quốc gia
được phân công.
- Kịp thời triển khai Luật Thống kê, Chiến lược
phát triển Thống kê.
- Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê
với TCTK được tăng cường.

Một số chỉ tiêu thống kê phân theo địa phương
chưa được thu thập đầy đủ.

Bộ Giao thông Vận tải
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Bộ, ngành
Bộ Thông tin
và Truyền thông

Bộ Khoa học
và Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Văn hoá, Thể thao
và Du lịch

Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao

Ưu điểm
- Triển khai tích cực chế độ báo cáo thống kê,
cung cấp thường xuyên thông tin, số liệu cho TCTK.
- Triển khai kịp thời Luật Thống kê 2015, Chiến lược
phát triển Thống kê, các Đề án của ngành Thống kê.
- Đã ban hành được hệ thống chỉ tiêu thống kê và
thông tư quy định các cuộc điều tra thống kê khoa
học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra
thống kê quốc gia.
- Tổ chức thực hiện tốt cuộc điều tra trong lĩnh vực
khoa học công nghệ
Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê
với TCTK được tăng cường.

Hạn chế, bất cập
Một số chỉ tiêu chưa báo cáo số liệu, hoặc thiếu
các phân tổ chủ yếu.

- Chưa sửa đổi, ban hành chế độ báo cáo
thống kê cấp bộ, ngành theo Luật
Thống kê 2015.
- Một số chỉ tiêu chưa báo cáo số liệu,
hoặc thiếu các phân tổ chủ yếu.
- Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành theo Luật Thống kê 2015.
- Một số chỉ tiêu cung cấp cho TCTK
còn chậm.
- Nhân lực làm thống kê còn gặp nhiều
khó khăn.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp và chia sẻ
thông tin với TCTK.
- Báo cáo khá đầy đủ thông tin thống kê hàng quý
và số liệu phục vụ biên soạn NGTK.
- Mới thành lập Phòng Thống kê
(thuộc Vụ Kế hoạch, Tài chính).

- Chưa ban hành hệ thống chỉ tiêu, chế độ
báo cáo thống kê cấp bộ, ngành theo
Luật Thống kê 2015.
- Một số chỉ tiêu chưa thu thập số liệu,
hoặc thiếu các phân tổ chủ yếu.
- Thời gian cung cấp số liệu báo cáo
định kỳ quý, năm còn tương đối chậm.

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời các chỉ tiêu thống kê
của ngành theo quy định.
- Xây dựng hệ thống phần mềm thu thập số liệu ngành
kiểm sát thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
- Thực hiện tốt công tác phối hợp, chia sẻ
thông tin với TCTK.

- Chưa sửa đổi, ban hành hệ thống
chỉ tiêu thống kê bộ, ngành theo
Luật Thống kê 2015.
- Thông tin chưa được phổ biến rộng rãi,
chủ yếu phục vụ ngành và một số
cơ quan Đảng, Nhà nước.
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Bộ, ngành

Bộ Công an

Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội

Ủy ban Dân tộc

Bộ Quốc phòng

Ưu điểm
- Triển khai kịp thời Luật Thống kê 2015, ban hành
hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo các chỉ tiêu
thống kê quốc gia được phân công;
- Hợp tác chặt chẽ với TCTK trong việc xây dựng
chế độ báo cáo thống kê quốc gia và trong
Tổng điều tra kinh tế năm 2018.
- Công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với TCTK
được tăng cường: Phối hợp với TCTK công bố
thông tin về lao động, việc làm hàng quý; thống nhất
áp dụng khung khái niệm về lao động việc làm mới
của Tổ chức Lao động quốc tế..
- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác thống kê.
Thực hiện tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với TCTK,
nhất là trong trong cuộc điều tra thu thập thông tin về thực
trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (năm 2015 và
chuẩn bị cho năm 2019).

- Phối hợp tốt với TCTK trong Tổng điều tra
kinh tế năm 2018.
- Công tác thống kê đã được quan tâm hơn.

Hạn chế, bất cập

- Một số chỉ tiêu chưa thu thập số liệu.
- Thời gian cung cấp số liệu báo cáo
hàng tháng còn chậm.

- Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành theo Luật Thống kê 2015.
- Một số chỉ tiêu cung cấp cho TCTK
còn chậm, chưa đầy đủ phân tổ.

Việc thực hiện chế độ báo cáo về công tác dân tộc
chưa đầy đủ, kịp thời.

- Chưa ban hành chế độ báo cáo thống kê
cấp bộ, ngành theo Luật Thống kê 2015.
- Công tác phổ biến thông tin thống kê
còn hạn chế.

