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(Tài liệu Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018)

Luật Thống kê đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII
thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 23 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ký Lệnh
công bố số 17/2015/L-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2015.
Tại Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018, báo cáo này tổng kết tình hình
thực hiện Luật Thống kê 2015 và những phương hướng trong thời gian tới, cụ thể
như sau:
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Kết quả đạt được
a. Về việc thực hiện chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê
quốc gia do Bộ, ngành chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
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. 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 (chi tiết tại
phụ lục 1).
Nhìn chung, 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.
b. Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành
Thực hiện khoản 4 Điều 19 Luật Thống kê, hiện nay có 15 bộ, ngành đã ban
hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp Bộ, ngành, 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 (chi tiết tại phụ lục 2). Một
số bộ đang rà soát lại các chỉ tiêu thống kê để ban hành mới: Bộ Y tế, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn...
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c. Về chế độ báo cáo thống kê cấp Bộ, ngành
Thực hiện khoản 3 Điều 42 Luật Thống kê, hiện nay 11 Bộ, ngành đã ban hành
chế độ báo cáo thống kê cấp 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 (chi tiết tại phụ lục 3).
Một số Bộ, ngành mới chỉ ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành
mà chưa xây dựng và ban hành chế độ báo cáo thống kê như: Bộ Tài nguyên và
Môi trường (dự kiến ban hành tháng 11/2018); Bộ Giáo dục và Đào tạo (đang xin ý
kiến các Bộ, ngành); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đang xin ý kiến thẩm
định), Bộ Khoa học và Công nghệ (dự kiến ban hành tháng 11/2018); Bộ Tài chính
(dự kiến chế bộ báo cáo thống kê ngành Tài chính, chế độ báo cáo thống kê dự trữ
quốc gia ban hành trong năm 2018).
d. Về ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực
Kể từ khi Luật Thống kê có hiệu lực, hầu hết các Bộ, ngành chưa ban hành các
phân loại thống kê mới thay thế các phân loại thống kê đã ban hành theo Luật
Thống kê năm 2003 trước đây. Chỉ riêng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
18/2017/TT-BTC ngày 28/2/2017 về Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong
lĩnh vực Tài chính (DMDC). Hệ thống DMDC này gồm 50 danh mục do Bộ Tài
chính ban hành, tạo lập và 27 danh mục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ,
ngành ban hành được sử dụng trong Hệ thống DMDC trong lĩnh vực Tài chính. Bộ
Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT ngày 20
tháng 11 năm 2017 quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên
cao và ra đa thời tiết.
d. Về các cuộc điều tra thống kê trong Chương trình điều tra thống kê
quốc gia phân công cho Bộ, ngành và các cuộc điều tra khác của Bộ, ngành
(1) Tình hình triển khai các cuộc điều tra thống kê
Về tình hình thực hiện các cuộc điều tra thống kê của Bộ, ngành theo Quyết
định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban
hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia, cụ thể như sau:
Theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia có 50 cuộc điều tra thống kê các
loại, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm chủ trì 35 cuộc điều tra (chiểm 70%) và
Bộ, ngành chủ trì thưc hiện 15 cuộc điều tra (chiếm 30 %), cụ thể như sau: Bộ Y tế
chủ trì thực hiện nhiều nhất 03 cuộc; Các Bộ chủ trì 2 cuộc điều tra: Bộ Khoa học
và Công nghệ, Bộ Xây dựng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công Thương,
còn lại các Bộ chủ trì 01 cuộc điều tra thống kê: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy
nhiên, trong 15 cuộc điều tra phân công cho Bộ, ngành có 07 cuộc điều tra chưa
đến chu kỳ thực hiện và 08 cuộc điều tra đến chu kỳ thực hiện nhưng có chỉ có 04
cuộc đã triển khai thực hiện (đã xin ý kiến thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ
của Tổng cục Thống kê), còn lại 04 cuộc chưa triển khai thực hiện của các Bộ: Bộ
Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo
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Về tình hình thực hiện các cuộc điều tra thống kê khác của Bộ, ngành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3073/QĐBNN-KH ngày 03 tháng 8 năm 2015 về việc Phê duyệt danh mục chương trình
điều tra thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, cơ sở
pháp lý ban hành Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KH đã hết hiệu lực. Vì vậy, Tổng
cục Thống kê khi thẩm định các Phương án điều tra theo Quyết định số 3073/QĐBNN-KH đã đề nghị sửa đổi cho phù hợp với Luật Thống kê 2015, nhưng đến nay
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Quyết định thay thế. Hầu
hết các cuộc điều tra của Bộ được giao cho các Tổng cục/Cục quản lý chuyên
ngành chủ trì quản lý, Trung tâm Tin học và Thống kê được giao nhiệm vụ xây
dựng phương án điều tra, tổ chức phúc tra và xử lý thông tin đầu ra. Phương pháp
và dàn mẫu điều tra được thiết kế dựa trên dàn mẫu và phương pháp do Tổng cục
Thống kê xây dựng;
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày
15/5/2018 quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài
chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kể từ năm 2016 đã ban hành Chương trình
điều tra thống kê trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng định kỳ hàng năm và ban hành
quyết định triển khai chính thức cuộc Điều tra kỳ vọng lạm phát theo định kỳ tháng
và Điều tra xu hướng kinh doanh theo định kỳ quý đối với toàn bộ các tổ chức tín
dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) và từ năm 2017, tiến hành xây
dựng và thực hiện cuộc Điều tra xu hướng tín dụng thử nghiệm 6 tháng/lần.
Bộ Công Thương: Trong chương trình điều tra thống kê quốc gia đã triển khai
2/2 cuộc điều tra được giao với sự phối hợp tốt ở cấp Trung ương, nhưng chưa tốt ở
địa phương. Trong chương trình điều tra thống kê ngành, lĩnh vực Bộ đã thực hiện
đầy đủ các cuộc điều tra đã đăng ký và đã được ngân sách nhà nước cấp (03 cuộc
điều tra);
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê phê
duyệt phương án và triển khai tổ chức thực hiện 07 cuộc điều tra thống kê theo quy
định, với tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ đồng. Kết quả các cuộc điều tra là cơ sở
khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng, hoạch định các chính sách của ngành;
Bộ Tài chính phối hợp với Tổng cục Thống kê hoàn thành các cuộc điều tra:
Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015, Tổng điều tra kinh tế năm 2017;
Các Bộ, ngành hiện nay tiếp tục xây dựng Phương án điều tra thống kê theo
Chương trình điều tra thống kê quốc gia và điều tra thống kê của Bộ, ngành: Bộ Y
tế đang xây dựng phương án điều tra và chuẩn bị tiến hành điều tra cơ sở và nhân
lực ngoài công lập vào năm 2020; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang hoàn thiện
dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 06/2011/TT-NHNN ngày 22/3/2011 về điều
tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối.
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(2) Thẩm định của Tổng cục Thống kê về các phương án điều tra thống kê của
Bộ, ngành
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 (chi tiết tại phụ lục 2).
Về tình hình thẩm định của Tổng cục Thống kê đối với phương án điều tra
thống kê do Bộ, ngành chủ trì soạn thảo:
Thực hiện Luật Thống kê, một số Bộ, ngành thực hiện tốt về quy trình thẩm
định cũng như chất lượng phương án điều tra như: Bộ Khoa học và Công nghệ;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, còn có một số Bộ,
ngành biên soạn Phương án điều tra thống kê và thực hiện quy trình thẩm định
Phương án điều tra thống kê chưa bảo đảm theo quy định của Luật Thống kê như:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (biên soạn các mục Phương án điều tra
thống kê, văn bản đề nghị thẩm định, cũng như Quyết định ban hành Phương án
điều tra thống kê chưa đúng thẩm quyền). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
đến nay chỉ có 01 cuộc điều tra xin ý kiến thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ
thống kê (Phương án Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em năm 2018).
đ. Về phát triển và ứng dụng CNTT - Truyền thông trong công tác thống kê
Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê nhằm tăng
cường sử dụng công nghệ hiện đại, thực hiện tin học hóa các hoạt động thống kê là
một trong những chương trình hành động của Chiến lược phát triển thống kê Việt
Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Hầu hết các Bộ, ngành đều
có trang thông tin điện tử về công tác thống kê. Điển hình, các Bộ, ngành đã quan
tâm, chú trọng và phát triển mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động thống kê như:
Bộ Tài chính: Ngày 01/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết
định số 2376/QĐ-BTC phê duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài
chính. Cơ sở dữ liệu này được ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại sau khi
được xây dựng sẽ phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính,
trong đó có công tác thống kê;
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã triển khai hệ thống báo cáo mới
qua việc ứng dụng CNTT triệt để. Hệ thống báo cáo mới hỗ trợ công tác kiểm tra rà
soát thông qua các kiểm tra tự động theo công thức kiểm tra góp phần giảm thiểu
lỗi và sai sót. Bên cạnh đó, kho dữ liệu được xây dựng theo chuẩn Data warehouse
là thông lệ đang được các Ngân hàng khác sử dụng cùng với ứng dụng các công cụ
trong khai thác tổng hợp số liệu báo cáo hỗ trợ việc khai thác dữ liệu linh hoạt theo
yêu cầu người sử dụng, giảm thiểu công tác tổng hợp báo cáo thủ công. Đối với
phương thức điều tra thống kê, năm 2016, NHNN đã hoàn thành triển khai xây
dựng và triển khai thí điểm phần mềm xử lý, tổng hợp số liệu của cuộc điều tra xu
hướng kinh doanh và điều tra kỳ vọng lạm phát. Hệ thống điều tra thống kê trực
tuyến đi vào hoạt động đã thay thế việc thực hiện điều tra bằng giấy như cách
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truyền thống tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trong việc nộp phiếu
điều tra, đồng thời giúp giảm thời gian gửi phiếu, xử lý, tổng hợp kết quả điều tra;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư kinh phí hoàn thành dự án:
Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, trong đó có xây
dựng các cơ sở dữ liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, đầu tư mới dự án xây
dựng, nâng cấp hệ thống thư viện điện tử Ngành Nông nghiệp và PTNT để kết hợp
cung cấp, phổ biến các thông tin thống kê;
Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng phần mềm về Chế độ báo cáo thống kê
của Ngành. Phần mềm này là bước cải tiến vượt bậc so với phần mềm quản lý của
giai đoạn 2004-2009 về cách thu thập số liệu và cách tổ chức, khai thác số liệu.
Thực tế cho thấy, phần mềm này được vận hành tốt và có tính ứng dụng cao;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiều dự án cơ sở dữ liệu,
ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thu thập, quản lý, khai thác dữ liệu với
tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu dự
phòng của Bộ phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng.
Thống nhất được mô hình thông tin và cơ sở dữ liệu trong toàn ngành theo hướng
Bộ ban hành, quy định nội dung, công cụ thu thập thông tin, các đơn vị xây dựng
và tổ chức hệ thống thu thập thông tin theo quy định. Hoạt động thống kê và trao
đổi số liệu, thông tin thống kê giữa tổ chức thống kê của Bộ và các đơn vị chuyên
môn diễn ra thường xuyên và hiệu quả hơn các giai đoạn trước;
Ủy ban Dân tộc bước đầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong
thống kê công tác dân tộc, đã xây dựng phần mềm báo cáo chế độ thống kê công tác
dân tộc và phần mềm báo cáo số liệu 53 dân tộc thiểu số và ứng dụng gửi báo cáo
qua phần mềm trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và trang thông tin điện tử.
e. Về xây dựng và thực hiện Quy chế phổ biến thông tin thống kê, Lịch
phổ biến thông tin thống kê, Quy chế phối hợp chia sẻ thông tin thống kê
Đa số các Bộ, ngành đã thực hiện tốt Quy chế phổ biến thông tin thống kê và
Lịch phổ biến thông tin thống kê theo quy định của Luật Thống kê 2015 và các văn
bản hướng dẫn thi hành. Một số Bộ, Bộ trưởng đã ban hành Lịch phổ biến thông tin
thống kê của Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đổi mới nội
dung, hình thức phổ biến thông tin thống kê: đầu tư xây dựng thư viện điện tử; đổi
mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng các ấn phẩm thống kê do Bộ phát
hành; tăng cường cập nhật, phổ biến thống tin thống kê trên các trang thông tin điện
tử và cổng thông tin của Bộ.
Về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê đã có 08 Bộ, ngành ký kết
với Tổng cục Thống kê: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn, Tổng cục Thuế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Tổng
công ty Bưu điện Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương.
Một số Bộ đang tiến hành xây dựng và ban hành quy chế phổ biến thông tin
thống kê và lịch phổ biến thông tin thống kê. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu
tư đã ký Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin thống kê giữa hai Bộ.
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h. Về công tác phân tích và dự báo thống kê
Công tác phân tích và dự báo thống kê đã được quan tâm và chú trọng hơn so
với trước đây. Tại Tổng cục Thống kê đã thành lập Tổ phân tích và dự báo thống
kê, đã thực hiện nhiều chuyên đề phân tích chuyên sâu và nhận được sự đánh giá
cao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng. Các Bộ, ngành đã thành lập đơn vị
phân tích và dự báo thống kê: Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam. Một số Bộ, ngành tuy chưa thành lập đơn vị phân tích và
dự báo thống kê nhưng cũng đã triển khai tốt công tác này: Bộ Tài nguyên và Môi
trường, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công Thương, Bộ Thông
tin và Truyền thông.
2. Hạn chế tồn tại
a. Về chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê, phân
loại thống kê
Một số Bộ, ngành chưa thực hiện đầy đủ chỉ tiêu thống kê quốc gia:
Tòa án nhân dân tối cao chưa thu thập chỉ tiêu: Tỷ lệ nữ đảm nhiệm các chức
vụ lãnh đạo chính quyền.
Bộ Tài chính ngoài những chỉ tiêu thực hiện tốt vẫn còn chỉ tiêu như: Thu, chi
Ngân sách nhà nước phân tổ theo ngành kinh tế do chưa thực hiện chuyển đổi
tương đồng giữa nguồn dữ liệu của Bộ là mục lục ngân sách và ngành kinh tế với
Tổng cục Thống kê; số lao động của thị trường bảo hiểm phân tổ theo tỉnh, thành
phố chưa thực hiện do bản thân chỉ tiêu khó thu thập theo phân tổ đó. Bộ Công An
chưa xây dựng quy trình đối với các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống
kê Bộ Công an; chưa biên soạn, công bố các chỉ tiêu thống kê và ban hành niên
giám thống kê; chưa xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu các cuộc điều tra,
Tổng điều tra.
Một số Bộ, ngành phải thực hiện các chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo chỉ tiêu
thống kê quốc gia, tuy nhiên các Bộ, ngành có liên quan không gửi báo cáo, gửi báo
cáo không đầy đủ và gửi chậm báo cáo dẫn đến tình trạng Bộ, ngành đó gửi cho
Tổng cục Thống kê chậm và chưa bảo đảm chất lượng số liệu.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Các lĩnh vực xã hội đang trong quá trình
chuyển đổi phù hợp với thể chế kinh tế, các chỉ tiêu thống kê do Bộ quản lý mang
tính đa ngành, đa lĩnh vực, phức tạp, khó định lượng (rất khó khăn trong việc chuẩn
hóa về khái niệm, nội dung, phương pháp tính, nguồn số liệu). Nhiều chỉ tiêu Bộ
quản lý về mặt nhà nước nhưng việc quản lý số liệu, hệ thống báo cáo lại do các Bộ,
ngành khác đảm nhận (như Bảo hiểm xã hội, một số lĩnh vực về trẻ em, bình đẳng
giới, an toàn lao động, ma túy…), mặt khác cơ chế phối hợp, chia sẻ về số liệu, chế
độ báo cáo chưa tốt nên khó thu thập số liệu để phục vụ công tác quản lý của Ngành;
Bộ Y tế: Hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo đã ban hành thời kỳ trước chưa
được cập nhật để đáp ứng yêu cầu mới (chỉ tiêu SDG, chỉ tiêu trong Luật Thống kê,
chỉ tiêu về giới…). Các chỉ tiêu y tế chủ yếu thu thập từ báo cáo hành chính từ
tuyến xã lên trung ương, do vậy thiếu chính xác, mâu thuẫn, không sẵn có và thời
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gian báo cáo còn chậm. Mỗi chương trình, lĩnh vực khi cần thông tin lại ban hành
biểu mẫu yêu cầu cơ sở báo cáo. Vì thế có sự chồng chéo trong thu thập, xử lý
thông tin và gây quá tải về sổ sách, biểu mẫu cho các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến y
tế cơ sở. Chất lượng thông tin chưa cải thiện rõ rệt. Còn có tình trạng một số chỉ
tiêu y tế công bố không thống nhất với số liệu từ các nguồn khác nhau do không
thống nhất về thời điểm báo cáo, khái niệm, phương pháp thu thập. Một số chỉ tiêu
cần phân tổ theo giới tính, độ tuổi, dân tộc để đáp ứng nhu cầu của các nhà hoạch
định chính sách cần phải tiến hành điều tra mẫu hoặc khai thác trong hồ sơ hành
chính nhưng do thiếu kinh phí nên không thực hiện được. Cơ sở dữ liệu còn nghèo
nàn, chưa bao gồm số liệu liên quan từ các nguồn khác. Nguồn số liệu từ y tế tư
nhân còn thiếu.
Bộ Giao thông vận tải: Số liệu liên quan đến địa phương không thu thập được
đầy đủ, chưa chuẩn xác; Bộ Công an: mức độ chi tiết của các chỉ tiêu thống kê
được thu thập, báo cáo còn hạn chế. Một số loại số liệu thống kê chưa sát với thực
tế, vẫn còn tình trạng chậm báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ, không kịp thời cập
nhật, hiệu chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp
thông tin, báo cáo thống kê lên cấp trên.
Bộ Công Thương: Việc thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia rất
khó khăn do: Không có quy định doanh nghiệp phải gửi báo cáo cho Sở Công
Thương. Doanh nghiệp không hợp tác điền Phiếu thu thập thông tin thống kê. Chưa
có sự phối hợp triển khai đồng bộ, chặt chẽ từ cấp Trung ương đến cấp địa phương.
Việc phối hợp thực hiện công tác thống kê nói chung cũng như chia sẻ thông tin
thống kê nói riêng kém hiệu quả chủ yếu do thời gian cung cấp thông tin của Tổng
cục Thống kê chưa đáp ứng được yêu cầu cả ở cấp Trung ương và địa phương.Vấn
đề này do thời gian yêu cầu cung cấp thông tin thống kê ở địa phương và Bộ sớm
hơn thời gian báo cáo của Ngành Thống kê. Công tác điều tra thống kê ở lĩnh vực
Công Thương hầu như chưa có sự phối hợp cơ quan thống kê ở cấp địa phương.
Đây cũng là hạn chế chung, do Bộ Công Thương thiếu kinh nghiệm lập dự toán
kinh phí, không bảo vệ được định mức với Bộ Tài chính nên kinh phí không đủ và
không thuê được điều tra viên đủ điều kiện. Mặc dù có kế hoạch phối hợp giữa 2
Ngành, tuy nhiên do kinh phí thấp, thời gian yêu cầu nhanh trong lúc Ngành Thống
kê triển khai nhiều công việc thường xuyên cho nên nhiều Cục Thống kê không thể
phối hợp để tổ chức điều tra.
Ngân hàng Nhà nước Việt nam: Việc triển khai một số báo cáo phục vụ tổng
hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc ngành ngân hàng còn gặp một số
khó khăn: Một số nội dung phân ngành kinh tế tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg
không phù hợp với mục đích quản lý các khoản dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế
của NHNN. Vì vậy, NHNN còn lúng túng trong việc hướng dẫn phân ngành kinh tế
đối với báo cáo dư nợ tín dụng. Về cơ bản hoạt động thống kê của ngành ngân hàng
đã tương đối phù hợp về phương pháp luận thống kê theo hướng dẫn của IMF, tuy
nhiên thông tin thống kê chưa đủ chi tiết theo các phân tổ thống kê do việc vận
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dụng các hướng dẫn của IMF vào thực tế của Việt Nam còn gặp khó khăn. Bên
cạnh đó, Việt Nam chưa có cơ sở hướng dẫn thống nhất giữa các cơ quan về phân
tổ khu vực thể chế trong thống kê kinh tế vĩ mô nên việc hướng dẫn, thu thập thông
tin lập báo cáo thống kê tiền tệ đủ chi tiết theo yêu cầu của IMF cũng còn lúng
túng. Các cuộc điều tra do NHNN đang thực hiện với nhóm đối tượng là tổ chức tín
dụng, chưa đại diện được toàn bộ cho khu vực tài chính; các biến kỳ vọng chủ yếu
là ngắn hạn nên vai trò thu thập thông tin phục vụ dự báo và kiểm soát lạm phát
trong trung hạn còn hạn chế;
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chưa thực hiện
nghiêm túc các quy định về chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê khoa học
và công nghệ.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chưa xây dựng quy chế phổ biến thông tin
thống kê, lịch phổ biến thông tin thống kê. Do thông tin thống kê mà ngành Kiểm
sát thu thập phục vụ cho ngành và một số cơ quan của Đảng và Nhà nước nên
thông tin không phổ biến rộng rãi. Kinh phí còn hạn chế, mặt khác ngành cũng
chưa có nhu cầu cấp thiết phải xây dựng phân loại thống kê ngành cũng như thực
hiện các cuộc điều tra thống kê.
Bộ Y tế chưa xây dựng quy trình truyền tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến cuốn
niên giám thống kê, chưa xây dựng, chuẩn hóa quy trình truyền đưa, xử lý, tổng
hợp, phổ biến, lưu trữ, chia sẻ kết quả điều tra thống kê không thuộc chương trình
điều tra thống kê quốc gia;
Bộ Công thương chưa xây dựng và ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh
vực, quy chế phổ biến thông tin, lịch phổ biến.
b. Về cơ sở vật chất, kinh phí và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin
và truyền thông
- Trang thiết bị dành cho công tác thống kê ở Bộ, ngành và địa phương vừa
thiếu lại không đảm bảo chất lượng, nhất là ở cấp xã tại khu vực miền núi, vùng
cao, trang thiết bị làm việc như máy tính còn hạn chế, cấu hình thấp, không có kết
nối internet gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và nộp báo cáo.
- Việc áp dụng tin học hóa vào công tác thu thập, xử lý, tổng hợp, lưu trữ và
phổ biến số liệu thống kê còn thiếu đồng bộ và chưa phổ biến; ứng dụng công nghệ
tin học trong xử lý, phân tích và truyền tin còn hạn chế. Có quá nhiều phần mềm
đang thực hiện trong cùng một đơn vị, các phần mềm không kết nối được với nhau
gây khó khăn cho việc thống kê, tổng hợp. Cơ sở dữ liệu của các tuyến còn nghèo
nàn, chưa bao gồm số liệu liên quan của các nguồn khác nhau, khó khăn cho việc
phân tích và sử dụng số liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống
kê ở địa phương còn hạn chế, một số báo cáo được thực hiện một cách bán thủ công
hoặc thủ công.
- Nguồn lực dành cho công tác thống kê ở Bộ, ngành không đầy đủ, đặc biệt
công tác điều tra, khảo sát (quy định mức chi trong điều tra quá thấp). Sự hỗ trợ về
kinh phí hoạt động thống kê ở cấp Sở, ngành địa phương cũng hạn chế.
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c. Về nhân lực thống kê
- Số lượng biên chế công chức thống kê tại các Bộ, ngành và địa phương còn
hạn chế. Đa số các Bộ, ngành chưa có cán bộ làm đầu mối công tác thống kê. Việc
bố trí cán bộ làm công tác thống kê ở một số cơ quan, đơn vị trong Ngành còn thiếu
ổn định nên công việc tổng hợp, phân tích số liệu thống kê ở một số cơ quan đơn vị
không có tính kế thừa, công chức làm thống kê thiếu kinh nghiệm xử lý, tổng hợp
số liệu... Tại một số đơn vị, địa phương, kỹ năng thống kê, trình độ tin học của cán
bộ làm công tác thống kê còn yếu nên lúng túng trong tổng hợp, xử lý số liệu thống
kê, ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo thống kê.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống kê còn yếu chưa đáp ứng được yêu
cầu công việc nhất là các công chức có chuyên ngành về thống kê. Năng lực
chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin của cán bộ thống kê ở các
cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập.
- Đội ngũ công chức làm thống kê đang gặp khó khăn như kiêm nhiệm, hay
thuyên chuyển, trình độ chuyên môn hạn chế, áp lực về khối lượng công việc cũng
như việc đáp ứng yêu cầu số liệu ngày càng cao, khó tuyển cán bộ đúng chuyên
ngành thống kê.
3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
- Nhận thức về vai trò quan trọng của công tác thống kê đối với các cấp, các
ngành còn hạn chế. Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định về thống kê có
nơi còn lơi lỏng, chất lượng thông tin thống kê chưa thực sự bảo đảm.
- Sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, ngành đối với công tác thống kê còn hạn chế
dẫn đến người làm công tác thống kê không thực sự tâm huyết trong công việc.
- Mức độ thu hút nhân lực có trình độ, năng lực vào ngành Thống kê ngày
càng khó khăn, gây áp lực cho việc đào tạo lại trong khi ngân sách không đủ cho
nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Chính sách đãi ngộ chưa phù hợp khiến cho cán bộ
thống kê thiếu động lực, chưa yên tâm, tâm huyết. Phụ cấp ưu đãi theo nghề chưa
phù hợp với công chức làm công tác thống kê tại các Bộ, ngành.
- Số lượng công chức thống kê ngày càng hạn chế do chính sách chung của
nhà nước là tinh giản biên chế và tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách nhà nước.
Trong khi cán bộ thống kê kiêm nhiệm, công việc thống kê phức tạp, dễ bị thuyên
chuyển, không ổn định.
- Ý thức chấp hành pháp luật thống kê chưa nghiêm. Đối tượng áp dụng Luật
Thống kê chưa biết và chưa hiểu rõ các quy định nên thực hiện còn lúng túng.
- Việc tuyên truyền pháp luật thống kê chưa sâu, rộng dẫn đến việc triển khai
Luật Thống kê chưa hiệu quả.
- Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành thay đổi thường xuyên nên
đôi khi chưa có sự thống nhất và đồng bộ với các quy định của Luật Thống kê và
các văn bản hướng dẫn thi hành.
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- Một số Bộ, ngành chưa ban hành hoặc ban hành không đầy đủ Hệ thống chỉ
tiêu thống kê Bộ, ngành đồng bộ với Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, do đó
việc xây dựng chế độ báo cáo hay phương án điều tra của Bộ ngành chưa đầy đủ và
kịp thời.
- Sự hợp tác cũng như cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Bộ, ngành
và Tổng cục Thống kê chưa chặt chẽ và thường xuyên;
- Chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê chưa cao, chưa
nghiêm, chưa đủ mạnh để tạo sự răn đe cho các đối tượng áp dụng Luật Thống kê.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ ĐỀ
XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Phương hướng nhiệm vụ
(1) Tiếp tục tuyên truyền sâu và rộng về Luật Thống kê và các văn bản hướng
dẫn thi hành tới tất cả các đối tượng áp dụng Luật Thống kê.
(2) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo lập đầy đủ về 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, bảng phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống
kê phù hợp với quy định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
(3) Tiếp tục và hoàn thiện việc thực hiện thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê
quốc gia phân công cho các Bộ, ngành theo quy định tại Nghị định số 60/2018/NĐ-CP
ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
(4) Phối hợp triển khai chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định
tại Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
(5) Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến thông tin thống kê, dự báo và phân tích
thống kê; Đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin thống kê; Nâng cao chất lượng,
hiệu quả của các thông tin thống kê, xây dựng Lịch phổ biến thông tin thống kê.
(6) Tăng cường các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn thống kê, đào
tạo nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác thống kê ở các Bộ,
ngành; Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực thống kê và phân tích dự báo
cho các cán bộ thực hiện nhiệm vụ thống kê từ Trung ương tới địa phương.
(7) Tăng cường hoạt động chia sẻ, cung cấp thông tin thống kê giữa các Bộ,
ngành, giữa Bộ, ngành với Tổng cục Thống kê, thực hiện khai thác sử dụng hồ sơ
hành chính của các Bộ, ngành trong công tác thống kê.
(8) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho 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.
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(9) Rà soát, kiện toàn tổ chức, làm công tác thống kê tại các đơn vị theo quy
định của Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bảo đảm chính sách
đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thống kê chuyên trách hay kiêm nhiệm (thực
hiện chế độ phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày
27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
(10) Tăng cường nghiên cứu và học tập kinh nghiệm quốc tế, vận dụng phù
hợp với điều kiện Việt Nam.
(11) Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động thống kê.
(12) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thống kê tại các Bộ, ngành.
2. Đề xuất kiến nghị từ các Bộ, ngành
a. Về chuyên môn, nghiệp vụ
(1) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Để đảm bảo tính thống nhất giữa các số
liệu thống kê kinh tế vĩ mô cũng như phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đề nghị
Tổng cục Thống kê làm đầu mối nghiên cứu, ban hành hướng dẫn về phân tổ đơn
vị thể chế, khu vực thể chế của Việt Nam để các Bộ căn cứ hướng dẫn thu thập
thông tin và lập các báo cáo kinh tế vĩ mô đảm bảo tính thống nhất khi cung cấp
cho các Tổ chức quốc tế.
(2) Bộ Tài chính:
- Để công tác phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin với Tổng cục Thống kê
đảm bảo khả thi, hiệu quả, kịp thời, qua đó nâng cao chất lượng của thông tin thống
kê, đề nghị Tổng cục Thống kê có hướng dẫn các Bộ, ngành trong việc ánh xạ các
thông tin quản lý chuyên ngành vào phân tổ thống kê.
- Việc tiếp cận, khai thác thông tin thống kê từ Tổng cục Thống kê hiện nay
còn rất khó khăn. Các thông tin được công bố trên Website của Tổng cục Thống kê
chủ yếu là các thông tin thống kê kinh tế vĩ mô tổng hợp. Vì vậy, đề nghị Tổng cục
Thống kê tăng cường chia sẻ quyền khai thác cơ sở dữ liệu thống kê, thông tin
thống kê với Bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ mục đích quản lý.
- Đề nghị Tổng cục Thống kê cung cấp sớm những chỉ tiêu kinh tế vĩ mô lớn
do TCTK chịu trách nhiệm biên soạn (GDP, chỉ số giá,…) do đây là đầu vào để
tính toán một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác như tỷ lệ bội chi/GDP, dư nợ
công/GDP,… phục vụ hoạt động điều hành tài chính, ngân sách của ngành Tài
chính, của Chính phủ.
- Để thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về Đề án đổi mới quy trình biên soạn sản phẩm quốc nội trên địa bàn
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị Tổng cục Thống kê chủ động phối
hợp với Bộ Tài chính trao đổi phương án, hướng dẫn ghi chép mẫu biểu để cung
cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu theo quy định.
(3) Bộ Công thương: Cần phối hợp ghép các cuộc điều tra thống kê của các
Bộ, ngành vào điều tra của ngành Thống kê để giảm đầu mối; giảm thời gian, công
sức cho cán bộ thống kê Bộ, ngành; giảm ngân sách nhà nước và quan trọng là
giảm gánh nặng cho cơ sở trong việc kê khai phiếu thu thập thông tin thống kê.
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(4) Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đề nghị Tổng cục Thống kê thường xuyên cung
cấp, chia sẻ thông tin chính thức và dự báo hàng năm về dân số theo độ tuổi đi học,
theo giới tính, dân tộc, tên dân tộc, trẻ em khuyết tật, theo tỉnh/thành phố để Bộ
Giáo dục và Đào tạo tính toán các tỷ lệ nhập học đúng tuổi kịp thời (trước 31/3
hàng năm). Đây cũng là căn cứ quan trọng hoạch định chính sách kế hoạch phát
triển quy mô học sinh; cập nhật số liệu về dân số theo nhóm tuổi còn thiếu cả ở cấp
trung ương và cấp tỉnh. Sau mỗi kỳ điều tra dân số, Tổng cục Thống kê hướng dẫn,
khuyến khích Cục Thống kê phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc dự
báo dân số theo nhóm tuổi đi học để sử dụng cho xây dựng kế hoạch phát triển giáo
dục cả thời kỳ.
(5) Bộ Giao thông vận tải: Do đội ngũ thống kê cơ quan Bộ và các Cục quản lý
chuyên ngành mỏng, chủ yếu chỉ cố gắng đáp ứng công tác thống kê, báo cáo phục
vụ yêu cầu quản lý ở cơ quan, đơn vị của mình nên việc kiểm tra, giám sát báo cáo
thống kê ở các đơn vị cơ sở còn hạn chế. Để có số liệu đầy đủ thuộc khối địa phương
quản lý, đề nghị Tổng cục Thống kê giao các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành phần địa phương
quản lý (bao gồm: Chiều dài đường bộ, đường thủy nội địa địa phương quản lý; năng
lực thông qua cảng thủy nội địa địa phương quản lý; khối lượng hàng hóa thông qua
cảng thủy nội địa địa phương quản lý, số lượng xe taxi đang hoạt động).
(6) Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đề nghị Tổng cục Thống kê phối hợp chặt chẽ
với Bộ để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thống kê về xây dựng hệ thống chỉ
tiêu thống kê, phân loại thống kê, chế độ báo cáo thống kê, phương án điều tra
thống kê, phối hợp thực hiện các cuộc điều tra trong chương trình điều tra thống kê
quốc gia, các Đề án lớn của Ngành.
(7) Bộ Khoa học và Công nghệ: Đề nghị Tổng cục Thống kê hỗ trợ việc lồng
ghép việc thu thập các chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ trong các cuộc điều
tra thống kê, đặc biệt trong các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm
b. Về nhân lực và đào tạo
(1) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Đề nghị
Tổng cục Thống kê tham mưu để có sự chỉ đạo, hướng dẫn quyết liệt hơn đối với
các bộ, ngành và địa phương trong việc củng cố tổ chức, ổn định đội ngũ cán bộ
làm công tác thống kê; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
(2) Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc
phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và
Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ
Thông tin và Truyền thông: Đề nghị Tổng cục Thống kê tiếp tục phối hợp với các
Bộ, ngành tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán bộ thống
kê (các lớp cấp chứng chỉ dành cho các chức danh thống kê) để đảm bảo điều kiện
xét, xếp chuyển ngạch công chức ngạch thống kê của cán bộ các Bộ, ngành.
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(3) Bộ Tài chính: Đề nghị Tổng cục Thống kê dự thảo sửa đổi và trình Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định sửa đổi Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg
ngày 27/3/2009 về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm
công tác thống kê theo hướng: tất cả những cán bộ làm công tác thống kê đều được
hưởng chế độ này và không cần thiết phải chuyển sang ngạch thống kê. Vì trong
điều kiện hiện nay, do yêu cầu của công tác luân chuyển cán bộ, việc yêu cầu
chuyển ngạch công chức đối với cán bộ làm công tác thống kê tại các Bộ, ngành là
không khả thi.
c. Về cơ chế phối hợp, quy chế chia sẻ thông tin
(1) Bộ Tài chính:
- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có Tổng cục Thống kê chủ động
phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Tài chính trong việc ký quy chế phối hợp, trao
đổi thông tin giữa 02 Bộ. Khi Quy chế được ban hành đề nghị Tổng cục Thống kê
cần phối hợp tổ chức khảo sát, nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng và tính phù
hợp của dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nguyên tắc cập nhật, tổng hợp dữ liệu, các điều
kiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng giải pháp ứng dụng để thực hiện trao
đổi, cung cấp, tiếp nhận dữ liệu của Bộ Tài chính trong hoạt động thống kê và hoạt
động quản lý khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đề nghị Tổng cục Thống kê tổ chức, nghiên cứu đánh giá hiện trạng và
mong muốn về việc cung cấp thông tin, số liệu thống kê thuộc trách nhiệm của
Tổng cục cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhằm phục vụ cho công
tác quản lý của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.
(2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Xem xét ban hành cơ chế phối hợp
trong việc thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và chia sẻ thông tin giữa Tổng cục
Thống kê với các Bộ, ngành và giữa các Bộ, ngành với nhau để đảm bảo thông tin
được cung cấp kịp thời phục vụ công tác quản lý (đặc biệt là các chỉ tiêu quốc gia
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, lao động, việc làm,…).
d. Về kinh phí và ứng dụng công nghệ thông tin
(1) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng
cục Thống kê) phối hợp với Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về
kinh phí trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê để tạo điều kiện thuận
lợi cho các Bộ, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược tại đơn vị;
Tiếp nhận sự hỗ trợ của các đề án, dự án, chương trình của Tổng cục Thống kê.
(2) Bộ Tài chính: Đề nghị Tổng cục Thống kê đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin có tích hợp các công nghệ tiên tiến, thông minh trong hoạt động thống kê,
nghiên cứu, xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thống kê tổng thể theo hướng tích hợp
các cơ sở dữ liệu phục vụ chung cho toàn bộ hoạt động thống kê để tận dụng các dữ
liệu đã có, tránh việc xây dựng quá nhiều các cơ sở dữ liệu riêng lẻ mà không tích
hợp được với nhau, gây lãng phí.
(3) Bộ Y tế: Đề nghị hỗ trợ về kinh phí, kỹ thuật để thực hiện một số cuộc
điều tra chuyên ngành, khai thác thông tin từ hồ sơ hành chính.
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(4) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Y tế: Đề nghị Tăng cường kết nối, trao
đổi thông tin, hỗ trợ giữa Tổng cục Thống kê và thống kê bộ, ngành về nghiệp vụ
thống kê, CNTT phục vụ công tác thống kê, định hướng phát triển thống kê, kinh
nghiệm trong hoạt động thống kê,…
(5) Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đề nghị bố trí kinh phí để
Bộ triển khai đề án ứng dụng CNTT, đồng thời hướng dẫn mô hình ứng dụng
CNTT hiệu quả trong công tác thống kê để các đơn vị tham khảo.
d. Các vấn đề khác
(1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương: Đề nghị Tổng cục
Thống kê tăng cường tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
(2) Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:
+ Tổng cục Thống kê cần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện
công tác thống kê đối với các đơn vị chuyên trách làm công tác thống kê tại các Bộ,
ngành và địa phương.
+ Hàng năm trong báo cáo tổng kết cần đánh giá công tác thống kê Bộ, ngành
cũng như việc khen thưởng./.
TỔNG CỤC THỐNG KÊ

